
Menentukan Harga Iklan di Web 
 
Bagaimanakah sebenarnya konsep periklanan di dunia Internet? Bagaimana para web marketer 

menentukan harga iklan banner mereka? Hal-hal mendasar seperti ini ternyata masih belum 

banyak diketahui para pengiklan yang ingin memasang iklan di Internet. 

 

Anggapan orang saat ini, periklanan di Internet hanyalah sekadar memindahkan media tempat 

beriklan dari media cetak atau elektronik biasa, ke media online yang lebih interaktif. Para 

pengiklan dan pemilik situs saat ini kebanyakan masih memiliki pikiran bahwa beriklan di Internet 

akan sama hasilnya dengan beriklan di media biasa. 

  

Padahal ada banyak fitur unik yang ada dalam periklanan di web. Selain lebih menarik, 

periklanan di web juga lebih interaktif. Anda bisa mengetahui dengan tepat keefektifan sebuah 

iklan Anda yang Anda pasang di web tertentu; misalnya berapa jumlah pengunjung yang melihat 

iklan Anda, atau berapa jumlah klik yang diperoleh iklan Anda. 

 

Ada banyak cara penghitungan yang bisa diterapkan untuk iklan di Internet. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan sistem cost per thousand impressions (CPM). Artinya iklan dijual 

berdasarkan setiap seribu impresi yang diperoleh. Tentu saja CPM iklan juga akan ditentukan 

oleh posisi yang ditempati iklan tersebut. 

  

CPM merupakan metode yang umum digunakan oleh para marketing bidang Internet untuk 

menentukan harga sebuah iklan banner di Internet. Situs yang memuat iklan akan menjamin para 

pengiklan bakal mendapatkan sejumlah impresi (jumlah berapa kali sebuah iklan banner di-

download dan kemungkinan terlihat oleh pengunjung). Kemudian menetapkan harga pemuatan 

iklan tersebut berdasarkan jaminan jumlah impresi dikali dengan tingkat CPM-nya.  

 

Misalnya, sebuah situs yang mempunyai tingkat CPM $25 dan menjamin 600.000 impresi akan 

mengenakan biaya sebesar $15.000 (hitungannya adalah $25 x 600). Artinya setiap 1000 impresi 

yang didapat pengiklan harus membayar sebesar $25. 

  

Apa Itu Impresi? 
Impresi atau impression, adalah satuan kemunculan sebuah iklan banner pada sebuah halaman 

web yang diakses. Pengiklan menggunakan impresi untuk mengukur jumlah view yang didapat 

oleh iklan mereka, dan penerbit akan menjual space iklan menurut jumlah impresi yang 

dihasilkan.  

 



Memang agak sulit untuk mengetahui, apakah sebuah impresi benar-benar berarti bahwa 

seorang pengunjung telah melihat iklan tersebut atau tidak, karena mereka bisa saja melakukan 

browsing tanpa gambar atau tidak menggulung layar cukup jauh ke bawah, sehingga iklan 

menjadi tidak terlihat. Impresi dilacak dengan menggunakan sebuah log yang terus dicatat oleh 

server.  

 

Cara lain untuk menentukan harga sebuah iklan banner adalah dengan menggunakan cara CPC, 

atau cost-per-click. Dengan menggunakan cara ini pengiklan akan membayar berdasarkan 

jumlah pengunjung yang mengakses situsnya dari hasil mengklik banner yang dipasangnya di 

situs lain. 

 
Beberapa contoh ukuran web banner adalah sebagai berikut : 
 
Contoh 1 

A1 
Dimensi 468x60px 
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 20kb 
 
A2 
Dimensi 300x250px          
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 30kb 
 
A3 
Dimensi 160x600px  
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 30kb 
 
A4 
Dimensi 234x60px 
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 20kb 
 
A5 
Dimensi 234x60px          
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 20kb 
 
Niaga 
Dimensi 120x90px  
Jenis file flash, jpeg, gif 
Ukuran file maks. 20kb 
 
 

Ukuran diatas hanyalah sebagai contoh dan web banner Anda tidaklah harus sesuai, karena 

kami selalu mencari solusi yang menguntungkan pihak Anda. 

 

 



Contoh 2 

Disain Web Banner  
Jenis Banner Ukuran (pixel)  Harga  

Standard  468 x 60  Rp. 200,000,- 
Animasi  468 x 60  Rp. 300.000,- 
Flash 468 x 60  Rp. 500.000.- 

 
Pemasangan Web Banner (per bulan) 

Letak Web Banner Ukuran (pixel) *  Harga  
Banner di bagian atas  468 x 60  Rp. 400,000,-  

Banner di bagian bawah 468 x 60  Rp. 300,000,-  

Banner di bagian samping 140 x 31 Rp. 200,000.- 
 

Semua web banner yang terpasang adalah statik tidak bergantian (random), agar web banner 

yang dipasang pasti muncul, terlihat dan mudah di klik. Harga-harga diatas tersebut adalah harga 

pemasangan web banner selama satu bulan penuh, sedangkan kontrak iklan web banner yang 

lebih dari 1 bulan akan mendapatkan diskon khusus dan akan dibebaskan dari biaya pembuatan 

web banner. 
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