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Bismillahirrahmanirrahim, 

 

Saat membaca Ebook ini, mungkin salah satu keinginan Anda adalah 

ingin punya bisnis yang orderannya lancar.  

Ya, gak sepi pembeli dan selalu ada transaksi.  

 

Kebetulan, kalau memang itu tujuannya, insyaAllah isi ebook ini bisa 

memberikan sedikit pencerahan.  

 

Karena itu, silahkan luangkan waktu untuk menghabiskan Ebook ini. 

Tidak lama koq, hanya beberapa menit saja.  

 

Karena itu, selamat membaca.            

 

Salam,  

 

Tim entrepreneurID 
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JUALAN OH JUALAN  
 

Dalam bisnis, kita sama-sama tau kalau jualan adalah satu hal yang 

penting banget.  Gak bisa disepelekan.  

Tapi sepenting apa sih??       

 

Gambarannya seperti ini,  

Jadi lewat jualan, uang akan masuk ke bisnis dan rekening kita.  

Benar, jualan itu ibarat pintu masuknya duit, hehe.  

 

 
 

Semakin banyak penjualannya, maka semakin banyak uang yang akan 

masuk.  

Nah, kalau uang yang masuk banyak, otomatis pebisnisnya akan 

hidup berkecukupan, bahkan sangat lapang.  

Selain itu, kalau jualannya lancar, maka pengusahanya akan punya 

modal untuk membesarkan bisnis.  

Bisa beli ini itu, bisa punya ini itu.  

Kebayang?       
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Tapi sebaliknya,  

Kalau jualannya bermasalah, yang terjadi adalah kebalikan dari itu 

semua.       

Bisnis jadi gak menghasilkan, pemasukan terasa kurang, bahkan 

sampai membuat kepikiran.  

Iya kan?  

 

Kalau dilanjutkan, maka modal pengusahanya terbatas untuk 

membesarkan bisnisnya.  

Dan disitu letak masalah sebenarnya.  

 

Bisa disimpulkan, salah satu yang membuat bisnis gak berkembang, 

karena sepi orderan.  

 

Jadi, kalau ada yang merasa bisnis sudah lama, tapi tidak ada 

perkembangan, jalan ditempat, segitu-gitu aja.  

Mungkin salah satu penyebabnya karena penjualannya masih 

bermasalah.  

 

Selama masalah penjualannya gak selesai, selama itulah bisnis akan 

berputar-putar dimasalah yang sama.       

 

"Salah Satu yang Membuat Bisnis Sulit Berkembang, 
Karena Sepi Orderan" 
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Karena itu, untuk yang saat ini bisnisnya masih sulit dapat pembeli, 

maka carilah solusi.  

Salah satunya, bisa jualan lewat media online.  

Ya, memanfaatkan internet.  

 

Enaknya jualan online itu, gak ada batasan ruang dan waktu.  

Lewat online, bisnis kita bisa menjangkau ratusan, bahkan ratusan 

ribu orang sekaligus. Serunya promosi ke banyak orang sekaligus, 

maka potensi pembelinya akan semakin banyak.  

 

Pikirkan aja sendiri, Kalau jualan ke ribuan orang, dibanding jualan ke 

puluhan orang. Kira-kira lebih laris yang mana?       

 

Pastinya, jualan kebanyak orang itu lebih enak. Kemungkinan dapat 

orderannya makin tinggi. Dan berita baiknya, Anda bisa melakukan 

itu dengan jualan secara online.  

 

Contohnya seperti ini. Salah satu penawaran kami, diklik lebih dari 

100ribu kali.  

 

 
 

Yang mana jumlah sebanyak itu, akan sulit dikumpulkan kalau 

jualannya via offline.  
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"Jualan Online Gak Terbatas Ruang dan Waktu, 

Sehingga bisa Menjangkau Banyak Orang Sekaligus" 

 

Sayangnya, jualan online itu bukan sekedar posting-posting terus 

dapat transferan. 

Kalau gak paham konsepnya, akhirnya sulit dapat orderannya.  

 

Coba aja deh ingat-ingat.  

Emang cuma sekedar posting, terus langsung dapat pembeli?? 

Belum tentu kan?  

 

Ya, banyak sekali orang yang bingung kenapa jualannya sepi pembeli 

padahal sudah posting setiap hari.  

 

Karena itulah, lewat ebook ini, kami akan mencoba sharing secara 

singkat, beberapa point penting supaya bisa panen orderan.  

 

Kurang lebih ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan jika ingin panen 

orderan.  

Apa saja itu?  

 

Silahkan ke halaman selanjutnya ya.       
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4 HAL SUPER PENTING 
AGAR PANEN ORDERAN  

 

Winning Produk  

 

Kembali kedasar, bahwa dalam jual beli, alasan seseorang membeli 

adalah karena penawarannya.  

Alias, sebagian besar alasan seseorang membeli adalah karena 

produknya.  

 

Kalau produknya biasa, kecil manfaatnya, sulit dipakainya, gak ada 

keunikannya, maka bisa dipastikan itulah yang membuat bisnis sepi 

orderan.  

 

Produk adalah iklan sesungguhnya. 

Produk Anda, adalah magnetnya bisnis Anda.  

 

 

 

Kita bisa saja mengutak-utik strategi promosi, tapi kalau dari awal 

produknya bermasalah, maka selama itulah masalah orderan akan 

terjadi.  
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Karena itu, jualah produk yang akan diminati banyak orang.  

Sebanyak apa?  

 

Kalau bisa jumlah orang yang butuh produknya sebanyak ratusan 

ribu sampai jutaan orang.  

 

Jadi, coba tanyakan kediri Anda sendiri.  

Apakah produk yang Anda jual sekarang dibutuhkan ratusan ribu 

orang??  

Apakah kalau Anda tawarkan produk Anda ke orang banyak, maka 

mereka akan terbantu jika membeli produknya?  

 

Kalau jawabannya iya, maka teruskan. Tapi kalau jawabannya tidak, 

atau Anda ragu dengan produk Anda, maka ganti produknya.  

 

"Ingat, Produk Anda Adalah Magnetnya Bisnis Anda. 

Dia yang Membuat Orang Lain Datang ke Bisnis 

Anda" 

 

Tips singat tentang produk  

✓ Carilah produk yang sedang trend. Kalau Anda belum tau 

caranya, search di google atau di youtube.  

Kata kuncinya : Cara riset produk yang akan laris atau cara 

mencari produk yang lagi trend.  

Anda akan dapat banyak pengetahuan dari sana.  

✓ Cari tau nama-nama pebisnis yang sukses karena jualan online. 

Pelajari apa yang mereka jual.  

✓ Kalau Anda belum bisa buat sendiri produknya, maka cari 

suppliernya atau jadi reseller dulu.  
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Itulah hal pertama yang membuat bisnis Anda bisa panen orderan, 

yaitu jualan winning produk atau jualan produk yang benar-benar 

menjual.  

 

Massive Traffic  

 

Setelah punya winning produk, maka untuk menciptakan orderan 

dari online yang Anda butuhkan selanjutnya adalah Traffic.  

 

Apa itu traffic?  

 

Mudahnya, traffic adalah orang-orang yang mengunjungi bisnis 

Anda. Atau lebih sederhananya, traffic adalah calon pembeli.  

 

Traffic adalah kunci penting kalau mau panen orderan. Kenapa?  

Karena mayoritas jualan online gagal, karena mereka gagal 

mengusai traffic.  

 

Ya, mereka gagal mendatangkan calon pembeli kebisnis mereka. 

Akibatnya, mereka gagal juga dapat pembeli. 

Koq bisa?  

 

Konsep inilah yang belum dipahami oleh yang jualannya gagal.  

 

Jadi jualan dalam bisnis online itu ada urutannya.  

Urutannya adalah datangkan dulu calon pembelinya, baru jualan.  

Atau buat iklan kita dilihat banyak orang, barulah dari sana kita akan 

dapat pembeli.  
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Nah sayangnya, orang-orang yang sulit dapat pembeli dari bisnis 

online melakukan urutannya dengan salah.  

Mereka tidak berusaha mendatangkan calon pembeli, malah 

langsung jualan.  

 

Ini akibatnya seperti jualan dikuburan.  

Gak ada yang nyimak, sepi.  

Yang respon sepi, hasilnya juga sepi.  

 

Kalau Anda bagaimana?  

Selama ini datangkan calon pembeli dulu atau langsung jualan?  

Berapa banyak yang nyimak iklan Anda?  

 

"Ingat, Mayoritas Jualan Online Gagal, karena 

Mereka Gagal Mengusai Traffic" 

 

Banyak orang penasaran dengan rumus jualan laris manis.  

Padahal, kalau mau jualannya laris, rumusnya sederhana aja.  

Yaitu pastikan jumlah calon pembeli lebih banyak daripada jumlah 

target penjualan.  

 

Misalnya begini,  

Kalau mau closing 10, minimal harus bisa datangkan 300 orang calon 

pembeli.  

Kalau mau closing 100, minimal harus bisa datangkan 3.000 orang 

calon pembeli. 

Kalau mau closing 1.000, minimal harus bisa datangkan 30.000 orang 

calon pembeli. 
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Pada dasarnya semua yang lihat iklan Anda, tidak akan membeli.  

Karena itu, Anda butuh sebanyak mungkin yang lihat iklannya, agar 

bisa menghasilkan penjualan dari sana.  

 

Jadi,  

Kalau jualan di sosmed, perbanyak dulu followernya.  

Kalau jualan lewat website, perbanyak kunjungannya. 

Kalau jualan lewat Hp, perbanyak kontaknya.  

 

Karena, sebanyak apa trafficnya, sebesar itulah potensi jualannya  

 

Tips singkat tentang traffic  

✓ Cari bisnis yang sama dengan bisnis model Anda dan terbukti 

berhasil, jadikan itu panutan untuk diikuti dan ditiru strategi di 

media promosinya.  

✓ Pelajari medianya. Tiap media promosi, beda strateginya. Kalau 

Anda kuasai ilmu dimedia promosi, maka Anda bisa datangkan 

traffic dalam jumlah yang banyak. Contohnya, jika jualannya 

lewat Instagram, maka pelajari ilmu tentang instagram 

marketing.  

✓ Ada gula, ada semut. Cari tau apa yang bisa mengundang calon 

pembeli datang kebisnis Anda. Hadirkan itu dibisnis Anda.  

 

Kalau bisnis Anda bisa punya traffic yang massive alias calon pembeli 

yang banyak banget, insyaAllah Anda tidak akan kesulitan untuk 

dapat pembeli.  
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Strategi Konversi  

 

Hal ketiga yang mempengaruhi panen closingan adalah cara kita 

mengubah calon pembeli jadi pembeli, alias konversi.  

 

Pada dasarnya, orang-orang akan datang karena tertarik. 

Tapi, tertarik belum tentu akan membeli.  

 

Karena itu, kita perlu membuat orang-orang yang sudah tertarik 

untuk membeli.  

 

Nah ditahap ini, maka Anda harus bisa menjelaskan produk dengan 

sebaik-baiknya.  

Kalau penjelasan tentang produknya baik, maka calon pembeli akan 

mengerti tentang manfaat produknya, dan kemungkinan membeli 

jadi lebih besar.  

 

Ya, pada dasarnya salah satu alasan 

gagal dapat orderan, karena calon 

pembeli belum paham manfaat dari 

produk.  

Penjualnya kurang bisa transfer 

manfaat dengan jelas, akhirnya gagal 

deh dapat transferan.  

 

Jadi, buat calon pembeli paham dulu, maka orderan akan datang 

dengan sendirinya.  
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Dan dalam bisnis online, agar bisa menjelaskan manfaat produk 

dengan baik, maka perlu belajar tentang copywriting.  

 

Apa itu copywriting?  

 

Buat yang belum tau, mudahnya copywriting adalah semua jenis 

tulisan yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa kita.  

 

Dengan mengusai copywriting, maka kita akan lebih mudah 

menjelaskan manfaat produk dan akhirnya membuat calon pembeli 

jadi tertarik.  

Koq bisa?  

 

Karena dalam bisnis online, kita tidak tatap muka langsung dengan 

pembeli.  Jadinya, komunikasi banyak terjadi lewat tulisan.  

 

Karena itulah keahlian menulis dalam bisnis online itu diperlukan.  

 

Sudah gak terhitung bisnis yang “selamat” karena pengusahanya 

menguasai skill copywriting.  

 

Jadi, kalau Anda serius ingin menghasilkan dalam bisnis online, maka 

kuasailah ilmu copywriting.  

 

"Copywriting adalah Semua Jenis Tulisan yang 

Digunakan Untuk Memasarkan Produk atau Jasa 

Kita" 
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Tips singkat tentang konversi  

✓ Belajarlah ilmu copywriting. InsyaAllah ini jadi investasi yang gak 

akan rugi. Ilmunya bisa dipakai untuk bisnis apapun, sampai 

kapanpun. 

✓ Tuliskan 5 hal positif yang akan terjadi dalam hidup pembeli jika 

menggunakan produk Anda.  

✓ Jelaskan kenapa produk Anda harus dibeli sekarang tanpa 

menunda. Bisa karena jumlahnya terbatas, atau penawarannya 

terbatas waktu.  

 

Sudah 3 hal, sekarang kita akan masuk ke poin terakhir ya.  

 

Pakai Follow Up  

 

Jadi dalam bisnis online, faktanya adalah kebanyakan pembeli tidak 

segera transaksi.  

Ya, setelah janji transfer, akan ada saja orang-orang yang gak 

langsung transfer, hehe.  

Kenapa begitu?  

 

Jawabannya karena mereka punya kehidupan diluar bisnis Anda.  

Mereka punya pekerjaan lain, mereka punya kesibukan lain, yang 

mengakibatkan mereka menunda untuk langsung transfer.  

 

Selain itu, bisa juga mereka tidak punya mobile banking yang artinya 

mereka tidak bisa transfer saat itu juga.  

 

Karena inilah untuk dapat pembeli yang maksimal di bisnis online, 

Anda butuh follow up.  
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Hubungi calon pembeli untuk memastikan orderan mereka. Tanya 

kabar mereka, sapa mereka.  

Bisa jadi, mereka kelupaan, jadi butuh ada yang ingatkan.  

 

Silahkan bertanya pada pebisnis online lainnya. Kebanyakan transaksi 

terjadi karena ada follow up.  

 

Tips singkat tentang follow up 

✓ Saat memberikan rekening, beritahu juga batas waktu transfer  

✓ Saat batas waktu akan selesai, hubungi calon pembeli. Tanyakan 

apakah mereka sudah menyelesaikan pembayaran  

✓ Hubungilah pembeli dijam-jam santai. Jangan hubungi mereka 

disaat mereka sibuk.  

 

Mayoritas Transaksi di Bisnis Online Terjadi Karena 

Ada Follow Up" 

 

Itulah 4 hal yang mempengaruhi orderan di bisnis online. Dari 

keempat hal tersebut, bisa kita tarik kesimpulan. Jika saat ini ada yang 

orderannya bermasalah, bisa jadi karena salah satu dari poin-poin ini 

1. Produknya kurang potensial  

2. Trafficnya kurang banyak dan kurang tertarget  

3. Strategi konversinya belum maksimal, atau  

4. Tidak melakukan follow up dengan benar.  

 

Karenanya, coba ubah keempat hal diatas agar dapat hasil yang jauh 

berbeda dari sebelumnya.  
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TENTANG PANEN ORDERAN 
 

Kalau mau panen, maka menanamlah terlebih dulu. 

Panen orderan gak terjadi secara instan,  

Karena itu, lakukanlah yang perlu dilakukan.  

 

Jangan menunda.  

Jangan beralasan. 

Jangan malas-malasan. 

Karena kalau itu dilakukan, maka akan jadi kebiasaan.  

 

Bisa karena terbiasa. 

Tau karena mencari tau. 

Jika belum tau caranya, maka pelajari ilmunya.  

 

Seriuslah mengejar ilmu, buku, dan guru 

Dengan begitu rezeki akan serius mengejar kita 

 

Tanamlah yang engkau ingin petik.  

Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, tidak apa-apa 

Jalani saja prosesnya.  

 

Jika engkau mulai dari sekarang,  

Maka engkau akan segera merasakan hasilnya dimasa depan.  
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Apa kata Mereka yang Pernah Belajar Bersama 

entrepreneurID? 
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Sampai ketemu di program belajar entrepreneurID 
lainnya. Semoga Allah selalu merahmati dan 

memberkahi bisnis Anda, aamiin 
 


