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Ad rank 

formula



Max CPC

 https://support.google.com/adwords/answer/6326?hl=en

 Tawaran yang Anda tetapkan untuk menentukan jumlah 
tertinggi yang bersedia Anda bayar untuk sebuah klik 
pada iklan Anda.

 Jika seseorang mengeklik iklan Anda, biaya yang 
dikenakan untuk klik tersebut tidak akan melebihi 
tawaran biaya per klik maksimum (atau BPK maks.") yang 
Anda tetapkan. Misalnya, jika Anda menetapkan 
tawaran BPK maks. sebesar Rp20.000, Anda tidak akan 
pernah membayar lebih dari Rp20.000 untuk setiap klik 
pada iklan Anda. Jumlah sebenarnya yang Anda bayar 
disebut BPK aktual dan ditampilkan di kolom "BPK rata-
rata" pada akun Anda.

 Tawaran yang lebih tinggi biasanya membantu iklan 
Anda tampil di posisi iklan yang lebih tinggi di laman.

 Anda akan memilih antara penawaran manual (Anda 
memilih jumlah tawaran) dan penawaran otomatis (Anda 
menetapkan anggaran harian target dan sistem 
AdWords otomatis menyesuaikan tawaran BPK maks. 
atas nama Anda, dengan tujuan untuk mendapatkan 
sebanyak mungkin klik sesuai dengan anggaran 
tersebut). Dengan penawaran manual, Anda akan 
menetapkan satu tawaran BPK maksimum untuk seluruh 
grup iklan, tetapi dapat juga menetapkan tawaran yang 
berbeda untuk kata kunci individual.

https://support.google.com/adwords/answer/6326?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6297


Quality Score is 

a measure of 

user experience

 https://support.google.com/adwords/ans
wer/140351?hl=en

 Quality Score is an estimate of the quality 
of your ads, keywords, and landing pages. 
Higher quality ads can lead to lower 
prices and better ad positions.

 You can see your Quality Score (Quality 
Score is reported on a 1-10 scale and its 
components (expected clickthrough rate, 
ad relevance, and landing page 
experience) in your keywords’ “Status” 
column.

 The more relevant your ads and landing 
pages are to the user, the more likely it is 
that you'll see higher Quality Scores.

 Quality Score is an aggregated estimate 
of your overall performance in ad 
auctions, and is not used at auction time 
to determine Ad Rank.

https://support.google.com/adwords/answer/140351?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/156066#QSvAR




Ads 

Extensions



Clickthrough 

rate (CTR): 

Definition

 https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl
=en

 Rasio yang menunjukkan seberapa sering orang-orang 
yang melihat iklan Anda pada akhirnya mengeklik iklan 
tersebut. RKT dapat digunakan untuk mengukur 
seberapa baik performa kata kunci dan iklan Anda.

 RKT adalah jumlah klik yang diterima iklan dibagi dengan 
frekuensi iklan ditayangkan: klik ÷ tayangan = RKT. 
Misalnya, jika Anda memiliki 5 klik dan 1000 tayangan, RKT 
Anda adalah 0,5%.

 Setiap iklan dan kata kunci memiliki RKT masing-masing 
yang dapat dilihat tercantum di akun Anda.

 RKT yang tinggi merupakan indikasi yang baik bahwa 
pengguna merasa iklan Anda berguna dan relevan. RKT 
juga berkontribusi untuk RKT yang diharapkan dari kata 
kunci (komponen Angka Mutu), yang dapat 
memengaruhi biaya dan posisi iklan. Perhatikan bahwa 
RKT yang baik relatif terhadap apa yang Anda iklankan 
dan pada jaringan mana.

 Anda dapat menggunakan RKT untuk mengukur iklan 
dan kata kunci mana yang berhasil untuk Anda dan 
mana yang perlu ditingkatkan. Semakin erat keterkaitan 
antara kata kunci dan iklan serta bisnis Anda, semakin 
besar kemungkinan pengguna mengeklik iklan setelah 
menelusuri frasa kata kunci Anda.

https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=en


Average cost-

per-click (Avg. 

CPC)

 https://support.google.com/adwords/answer/14074?hl=e
n

 Jumlah rata-rata yang ditagih kepada Anda untuk klik 
pada iklan. Biaya per klik rata-rata (BPK Rta.) dihitung 
dengan membagi total biaya klik dengan total jumlah 
klik.

 BPK rata-rata didasarkan pada biaya per klik aktual (BPK 
aktual), yaitu jumlah aktual yang ditagih kepada Anda 
untuk sebuah klik pada iklan. Perhatikan bahwa BPK rata-
rata mungkin berbeda dengan biaya per klik maksimum 
(BPK maks.), yaitu jumlah tertinggi yang bersedia Anda 
bayar untuk sebuah klik.

 Berikut cara menghitung BPK rata-rata. Misalnya, iklan 
Anda mendapatkan dua klik, satu berbiaya Rp2.000 dan 
lainnya Rp4.000, dengan total biaya sebesar Rp6.000. 
Anda membagi Rp6.000 (total biaya) dengan 2 (total 
jumlah klik) untuk mendapatkan BPK rata-rata sebesar 
Rp3.000.

 Anda dapat menemukan jumlah BPK rata-rata di kolom 
"BPK Rta." pada tab Kampanye.

 Apakah Anda baru memulai dan ingin mengetahui 
gambaran jumlah rata-rata yang mungkin ditagih untuk 
sebuah klik? Anda dapat menggunakan Perencana Kata 
Kunci untuk mendapatkan taksiran jumlah BPK rata-rata 
bagi kampanye Jaringan Penelusuran.

https://support.google.com/adwords/answer/14074?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6326
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=3114286


Berapa yang harus kita bayar?



Simulasi 

Ad Rank



Struktur 

Akun





Batasan akun 

AdWords

 https://support.google.com/adwords/a

nswer/6372658?hl=id

 Batasan kampanye dan grup iklan

 10.000 kampanye (termasuk kampanye 

aktif dan dijeda)

 20.000 grup iklan per kampanye

 20.000 item penargetan grup iklan per 

grup iklan (seperti kata kunci, 

penempatan, dan daftar pemirsa)

 Batasan iklan

 300 iklan gambar/galeri

 50 iklan teks dan iklan non-

gambar/galeri per grup iklan

 4 juta iklan aktif atau dijeda per akun

https://support.google.com/adwords/answer/6372658?hl=id


Keyword research
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Tools

Google Tool

Keyword Planner

Google Trends

Google Suggestion / related result

Others

Uber Suggest

https://ubersuggest.io

Concatenation Tool

https://www.found.co.uk/ppc-keyword-

tool/

Live Demo…

https://ubersuggest.io/
https://www.found.co.uk/ppc-keyword-tool/


Keyword 

Match



Keyword 

Match



Keyword Match / 

pencocokan kata kunci
HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ADWORDS/ANSWER/2497836?HL=ID

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=id


Details  See an example



Cara 

melakukan riset 

keywords

 Berpikirlah dari sudut pandang 

pelanggan

 Memilih kata kunci yang spesifik untuk 

menargetkan pelanggan tertentu

 Memilih kata kunci yang umum untuk 

menjangkau lebih banyak orang

 Mengelompokkan kata kunci yang 

serupa kedalam group iklan

 Memilih jumlah kata kunci yang tepat (-

5-20 Keyword per AdGroup)

 Memilih kata kunci yang berkaitan 

dengan situs web atau aplikasi yang 

dilihat pelanggan anda



Live demo
 Research

 Sepatu



Live demo iklan  live



Bid 
Strategy 
and Bid 
Adjustment



Berapa bid 

yang harus kita 

keluarkan?

 Lihat Kompetitor

 Bid sesuai kemampuan anda

 Jalankan campaign 1-3 hari

 Evaluasi dan adjust bid untuk keyword 

potensial

 Lihat data

- Average position

- Top and first page bid estimates

- Average cpc



Bid adjustment
https://support.
google.com/a
dwords/answer
/2732132?hl=en

https://support.google.com/adwords/answer/2732132?hl=en


Split test on Adwords

 Split testing Ads

- Buat iklan yang berbeda dalam satu Ad Groups

- Masing-masing iklan menuju Landing Page (final URL) yang sama

 Split testing landing page

- Buat iklan yang sama dalam satu Ad Groups

- Arahkan ke Landing page (final URL) berbeda

Lalu compare…



Setting Ad Rotation
Rotasi iklan dengan rata untuk mengukur kinerja seiring waktu


