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Affiliation Marketing
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Afiliasi Pemasaran adalah praktik di mana penerbit digital atau situs web
mempromosikan pengecer online dan menghasilkan komisi berdasarkan penjualan
atau prospek yang dihasilkan iklan untuk pengecer online tersebut.

Dengan affiliate marketing, hanya perlu bekerja satu kali – yaitu memasukkan link ke
website kemudian mendapat penghasilan setiap kali ada orang yang melakukan
transaksi melalui link tersebut. Ini juga disebut sebagai passive income.

Affiliate Marketing


Adalah cara menghasilkan uang dari internet dgn
mendapatkan bayaran hanya jika setelah berhasil menjual
barang/jasa seorang merchant (org atau perusahaan yg
memiliki produk/jasa yg mereka pasarkan melalui internet).



Untuk org2 yg tdk memiliki produk/jasa utk dijual, bisa
membantu menjualkan produknya. Utk tiap produk yg terjual,
mereka akan mendapatkan komisi.
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Cara Affiliate Marketing
Bekerja


Dalam bisnis online, semua affiliate marketer melalukan
penjualan melalui link khusus atau dikenal dg istilah affiliate
link.



Affiliate Link ini diberikan oleh affiliate merchant (Pemilik
barang/jasa).



Caranya adalah Misalnya kita menemukan sebuah produk
online yg ingin kita jual. Lalu kita melihat website tersebut
menawarkan program affiliate. Setelah kita pelajari ternyata
mereka bersedia memberi kita komisi sebesar 40% utk setiap
penjualan yg kita hasilkan.



Maka selanjutnya kita mendaftarkan diri dgn mengisi form
pada program affilate tersebut.
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Cara Affiliate Marketing
Bekerja(2)


Setelah mengikuti proses selanjutnya sampai selesai, affiliate
merchant akan memberikan affiliate link , dan tugas kita
selanjutnya adalah mempromosikan affiliate link tersebut.



Cara mempromosikan dg menempatkan link itu di web kita
atau di email signature, dg harapan ada org yg mengklik
dan membeli produk/jasa yg kita pasarkan tsb.



Pada saat ada org yg mengklik affiliate link kita dan
melakukan pembelian , maka kita akan diberi komisi untuk
penjualan tsb.
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Cara menghasilkan keuntungan
dari Affiliate Marketing


Pay Per-sale Affiliate Program



Recurring Affiliate Program



Pay Per Lead Affiliate Program



Pay Per-Click Affiliate Program



Pay Per-Search Affiliate Program



Hybrid Programs
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Cara Kerja Affiliation Marketing
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Affiliation Marketing: Increase Traffic
Untuk menghasilkan lalu lintas, dapat menggunakan beberapa platform berikut:







Google Adwords
Facebook Advertisement
Warrior Forum classified
Youtube Marketing
Use Social media sites
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Affiliation Marketing: Increase Traffic
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Google Adwords: Ini akan
membantu membangun lalu
lintas instan dari pembeli yang
ditargetkan dan menghasilkan
penjualan dan meningkatkan
keuntungan instan.

Affiliation Marketing: Increase Traffic
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Facebook Advertisement:
Iklan Facebook membawa
produk
dengan
biaya
lebih rendah dari Google
menambah pembeli yang
relevan dan meningkatkan
penjualan. Di sini dapat
menggunakan berbagai
media seperti gambar,
video, dan teks sebagai
alat
promosi
untuk
menjelaskan produk dan
menghasilkan lalu lintas ke
situs.

Affiliation Marketing: Increase Traffic
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Warrior
Forum:
Warrior
Forum
dianggap sebagai marketeers afiliasi
ibu. Karena itu forum pemasaran
internet terbesar. Akses di dalamnya
akan memberi hak untuk memposting
blog di dalamnya yang mendapatkan
penerimaan yang baik di google dan
perayapan
yang
lebih
cepat
menghasilkan posisi yang baik dari
produk
di
penelusuran
google.
Dengan itu, dapat menjalankan
penambahan yang diklasifikasikan
dan membuat mereka gelandangan
saat
perlu
mengoptimalkan
penempatan dan memaksimalkan
penghasilan.

Affiliation Marketing: Increase Traffic
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Youtube Marketing: Salah satu
tempat paling penting untuk
mendapatkan
lalu
lintas
sumber. Ini akan memberi
jumlah lalu lintas instan dan
besar jika dapat menentukan
peringkat video dalam kata
kunci yang inginkan di video
google
dan
youtube
keduanya.

Affiliation Marketing: Increase Traffic
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Use Social media sites: Situs media
sosial
menghasilkan
sebagian
besar lalu lintas hari ini dan
menggunakannya dengan baik
dengan akun yang kuat dengan
pengikut besar dapat memberi
Anda hasil yang baik.

Affiliate Startegy: Mirror Site
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Mirror Site adalah salinan lengkap situs web atau halaman Web yang ditempatkan di bawah
URL yang berbeda tetapi identik dalam setiap cara lainnya. Situs cermin biasanya digunakan
untuk meringankan lalu lintas server dan umumnya terletak di berbagai benua untuk
melayani populasi di wilayah tersebut.
Dalam kebanyakan kasus, membuat kontrak dengan perusahaan yang mengatur situs ECommerce. Perusahaan E-Commerce kemudian memberi Anda situs "cermin", yang
merupakan replika dari situs asli mereka tetapi dengan alamat situs web dan afiliasi sendiri.

Kode afiliasi dibuat di situs sehingga ketika melakukan penjualan, akun akan dikreditkan
dengan penjualan dan akan mendapat komisi.

Mirror Site Konsep
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Affiliate Startegy: Tracking

Affiliate Tracking Software digunakan untuk melacak rujukan, dukungan atau rekomendasi
yang dibuat oleh satu orang atau perusahaan untuk membeli produk atau layanan dari
orang atau perusahaan lain. Pelacakan diperlukan untuk mengelola dan memberi
penghargaan atau memberi kompensasi kepada peserta dari kelompok pemasaran afiliasi
peserta atau jaringan afiliasi. Konsep asli berasal dari pemasaran Affinity. Para peserta yang
setuju

untuk

mempromosikan

atau

dipromosikan

disebut

"afiliasi".

Mereka

yang

mempromosikan dan merekomendasikan disebut "pemasar" dan orang-orang yang memiliki

produk atau layanan yang dipromosikan disebut "pengiklan".

Affiliate Startegy: Tracking
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Top 3 platform pelacakan terbaik menurut (https://www.entrepreneur.com/article/291042):
1.

Everflow.io
Everflow bisa dibilang platform pelacakan afiliasi terbaik di luar sana dengan UI yang hebat dan
serangkaian fitur yang luas. Everflow memiliki beberapa fungsi manajemen dan pelaporan kampanye

yang paling canggih.
2.

LinkTrust
LinkTrust memiliki antarmuka yang dapat disesuaikan yang memungkinkan Anda melacak semua
jenis periklanan offline dan online melalui piksel, pos server, cookie, BPA, CC, lalu lintas seluler, dan

Bayar per panggilan.
3.

AffTrack
AffTrack adalah solusi SaaS perusahaan tunggal yang menawarkan klik tidak terbatas. Dengan
antarmuka ramah yang sangat mobile, program ini membuatnya sangat mudah untuk dilacak saat

bepergian.

Affiliate Startegy: Tracking
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Web Traffic Analysis
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Lalu lintas Web biasanya diprakarsai oleh pengguna melalui penggunaan browser web. Ini
dimulai dengan klik untuk mengakses URL. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa,
lalu lintas web meningkat sangat besar karena ada peningkatan terus-menerus pengguna
Internet setiap tahun memotivasi toko online, situs judi, dan pemilik botnet untuk
mengendalikan pengguna mengunjungi ke situs mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan
alat analisis lalu lintas web. Alat-alat ini menangani dan mengkategorikan lalu lintas dan
meningkatkan kapasitas penanganan beban kerja dari server web. Ada berbagai alat,

metode, dan protokol yang tersedia untuk menganalisis dan menangani lalu lintas di web
yaitu: Cisco Netflow Configuration for measuring Network traffic rate, Hybrid neuro-fuzzy
approach for web traffic mining and prediction, An LQM for a Web server, Traffic direction
systems (TDSs).

Web Traffic Analysis:
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Cisco Netflow Configuration for measuring Network traffic rate
Netflow adalah protokol pemantauan lalu lintas yang dikembangkan oleh Cisco untuk
menangkap dan menganalisis lalu lintas yang melewati perangkat Cisco. Protokol ini
berfungsi tidak hanya dengan perangkat Cisco tetapi juga dengan perangkat jaringan
merek lainnya. Netflow adalah salah satu komponen penting yang diadaptasi oleh setiap
perusahaan untuk memonitor lalu lintas jaringan mereka. Netflow mencatat rincian paket
yang melewati router dalam file log yang dapat diakses dari sistem remote untuk analisis. Ini
memonitor lalu lintas sesuai dengan berbagai metrik seperti alamat sumber IP, alamat tujuan,

jenis layanan, port Sumber, port Tujuan dll. Informasi lalu lintas ini dikumpulkan dan dikirim ke
pengumpul lalu lintas yang kemudian diteruskan ke penganalisa. Dalam analisis ini, Netflow
adalah salah satu perangkat lunak yang mengumpulkan informasi lalu lintas untuk
menunjukkan variasi antara skenario normal dan yang diserang.

Web Traffic Analysis:
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Cisco Netflow Configuration for measuring Network traffic rate
Cisco Netflow Architecture

Web Traffic Analysis:
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Hybrid neuro-fuzzy approach for web traffic mining and prediction
Model neuro-fuzzy konkuren digunakan untuk menemukan dan menganalisis pengetahuan
yang berguna dari data log Web yang tersedia. Dalam model konkuren ini, jaringan syaraf
membantu sistem fuzzy secara terus menerus untuk menentukan parameter yang diperlukan
terutama ketika variabel input tertentu tidak dapat diukur secara langsung. FIS adalah
kerangka kerja komputasi populer yang didasarkan pada konsep-konsep teori himpunan
fuzzy, aturan fuzzy if-then, dan penalaran fuzzy. Struktur dasar FIS terdiri dari tiga komponen
konseptual: (i) basis aturan, yang berisi pilihan aturan fuzzy; (ii) database, yang

mendefinisikan fungsi keanggotaan yang digunakan dalam aturan fuzzy dan (iii) mekanisme
penalaran, yang melakukan prosedur inferensi atas aturan dan fakta yang diberikan untuk
mendapatkan output atau kesimpulan yang masuk akal. Pendekatan hibrida yang diusulkan
efisien untuk menambang dan memprediksi lalu lintas server Web.

Web Traffic Analysis:
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Hybrid neuro-fuzzy approach for web traffic mining and prediction
Architecture of the concurrent neuro-fuzzy model for web traffic mining

Web Traffic Analysis:
An LQM for a Web server

25

The layered queuing models (LQMs) dan demonstrated keunggulannya terhadap model
jaringan antrian tradisional karena mereka menggabungkan permintaan sumber daya
berlapis. The LQM memperkirakan waktu respons klien di server Web. Model ini memprediksi
dampak pada waktu respon server dan klien sebagai fungsi topologi jaringan dan ukuran
kolam server Web. Kolam server menawarkan banyak layanan kepada klien. Namun, analisis
beban menunjukkan bahwa tiga layanan merupakan sebagian besar permintaan sumber
daya dan masing-masing memerlukan permintaan sumber daya yang sangat berbeda.

Ketiga layanan ini menyediakan objek Image, HTML, dan CGI kepada klien.

Web Traffic Analysis:
An LQM for a Web server

Layered queuing model for a Web server
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Web Traffic Analysis:
Traffic direction systems (TDSs)
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Beberapa situs menggunakan metode yang lebih canggih untuk menarik klik dan
mengarahkan pengguna ke lokasi yang tepat melalui database dan antarmuka tambahan
yang membantu mengontrol lalu lintas yang disebut TDSs. Penjahat dunia maya sangat
memanfaatkan TDSs untuk menentukan jenis lalu lintas, yang akan membantu mereka
mengarahkan pengguna ke situs jahat tertentu dan dalam menentukan muatan berbahaya
apa yang akan dieksekusi pada sistem tertentu. TDSs menyajikan beberapa tantangan
berkaitan dengan pengambilan sampel malware dan deteksi URL berbahaya, karena ini

mampu mendeteksi penggunaan alat keamanan dan sering memulai taktik penghindaran.
TDSs melayani berbagai fungsi seperti mengarahkan pengguna yang tidak curiga ke situs
dewasa, menghasut blackhat search engine optimization (SEO), dan lainnya.

Web Traffic Analysis:
Traffic direction systems (TDSs)

Structure of sites that use TDSs
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Web Traffic Analysis:
Traffic direction systems (TDSs)

Traffic filtering functionality‘s structure
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