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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Customer relationship management (CRM) berfokus pada merawat hubungan 

pelanggan. Membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan 

stakeholder. 

 CRM membutuhkan penyusunan seluruh perusahaan strategi bisnis, termasuk semua 

penjualan dan saluran komunikasi, untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. 

Fokusnya adalah berorientasi pada produk, berorientasi layanan dan berorientasi 

pelanggan, dan nilai yang tinggi dikaitkan dengan kegunaan pelanggan.Tujuan dari 

semua kegiatan CRM adalah untuk memperoleh dan meningkatkan nilai pelanggan 

(yaitu, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan) serta profitabilitas pelanggan 

selama seluruh waktu hubungan pelanggan (customer lifetime value).  

1.2 Rumusan masalah 

 

1. Apa paradigma dalam e-business dari orientasi pada produk ke orientasi pada 

pelanggan ? 

2. Apa yang dimaksud dengan model equitas pelanggan? 

3. Bagaimana melakukan analisis dengan CRM ? 

4. Bagaimana oprasional dalam CRM ? 

5. Bagaimana penggunaan sistem CRM ? 

6. Bagaimana controling dalam CRM ? 

1.3 Tujuan 

 

1. Dapat mengetahui paradigma dalam e-business dari orientasi pada produk ke orientasi 

pada pelanggan. 

2. Dapat memahami yang dimaksud dengan model equitas pelanggan. 

3. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana melakukan analisis dengan CRM. 

4. Memahami bagaimana oprasional dalam CRM.  

5. Memahami dan mengetahui bagaimana penggunaan sistem dalam CRM.  

6. Mengetahui bagaimana controling dalam CRM . 
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BAB II  

PEMBAHASAN 

 

2.1 Dari Orientasi Produk untuk Orientasi Pelanggan 

Customer relationship management (CRM) berfokus pada merawat hubungan 

pelanggan. Membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan 

stakeholder. 

 CRM membutuhkan penyusunan seluruh perusahaan strategi bisnis, termasuk semua 

penjualan dan saluran komunikasi, untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. 

Fokusnya adalah berorientasi pada produk, berorientasi layanan dan berorientasi pelanggan, 

dan nilai yang tinggi dikaitkan dengan kegunaan pelanggan. Tujuan dari semua kegiatan 

CRM adalah untuk memperoleh dan meningkatkan nilai pelanggan (yaitu, kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan) serta profitabilitas pelanggan selama seluruh waktu 

hubungan pelanggan (customer lifetime value). 

Gambar 8.1 menyoroti fakta bahwa CRM dikembangkan dari proses kontrol dan 

proses manajemen. Berbeda dengan manajemen mutu klasik keseluruhan, di sini 

penekanannya ditempatkan pada proses pelanggan dan bukan produksi dan proses 

penjualan. Ini membutuhkan pengetahuan tentang profil pelanggan dan perilaku pelanggan. 

 

 

Gambar. 8.1: Tingkat Integrasi dan pengembangan untuk CRM 
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Sejak 1980-an, konsep kualitas yang komprehensif telah didirikan di perusahaan . 

Jaminan kualitas mencakup metode dan prosedur yang dirancang untuk mengenali dan 

menghindari kesalahan potensial atau kesalahan dalam produk. Standar ISO 9000 

dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi di akhir tahun 1980an 

dalam rangka standarisasi jaminan kualitas. Ini mengatur prosedur yang ditempatkan oleh 

perusahaan dan organisasi untuk menghindari kesalahan, dokumentasi proses komprehensif 

produksi, mekanisme kontrol yang digunakan untuk substeps, serta pengadaan mereka 

melalui konsultan eksternal. sertifikasi ISO 9000 penting dalam industri. Namun, semakin 

banyak perusahaan di sektor jasa serta pemasok perangkat lunak juga telah mengalami 

proses sertifikasi mahal dalam beberapa kali. 

Pada awal 1990-an, pendekatan berorientasi kualitas dicapai melalui analisis dan 

reorganisasi proses bisnis diperluas. Sebuah proses bisnis adalah sambungan kegiatan yang 

harus diproses dalam urutan tertentu oleh unit-unit organisasi yang berbeda. Proses bisnis 

yang terstruktur, dibagi-kerja rantai kegiatan, misalnya, penyelesaian kerusakan melalui 

sebuah perusahaan asuransi atau pembelian barang melalui perusahaan komersial. Awalnya, 

pengembangan internal dan proses naik untuk diskusi, sekarang itu adalah optimalisasi 

penjualan dan proses layanan yang telah pindah ke latar depan. Sistem informasi dan 

database untuk penjualan dan pemasaran yang digunakan dalam, misalnya, otomatisasi 

tenaga penjualan, dibantu komputer penjualan, dan call center. Pusat ini adalah peningkatan 

efisiensi dari organisasi penjualan, serta meningkatkan pemasaran. 

Selama liberalisasi dan globalisasi pasar selama beberapa tahun terakhir, telah 

diamati bahwa pelanggan berperilaku lebih individual dan loyalitas pelanggan menurun. Di 

pasar global, diferensiasi kompetitif produk dan layanan sendiri adalah pendekatan yang 

tidak lagi menjanjikan. Perusahaan dan organisasi menyadari perubahan dalam situasi pasar 

dan sengaja menyelaraskan rantai nilai mereka terhadap pelanggan. Penjualan. 

Gambar 8.2 mencirikan pergeseran dari fokus produk ke CRM (lihat juga Sect. 8.4), 

dan menyebutkan karakteristik yang paling penting. Faktor penentu keberhasilan untuk 

perubahan ini adalah prospek pengakuan penjualan pelanggan individu, peningkatan retensi 

pelanggan, dan peningkatan profitabilitas pelanggan. 
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Gambar. 8.2: Karakteristik pergeseran dari sisi produk untuk perspektif pelanggan 

 

2.2 Model Ekuitas Pelanggan oleh Blattberg et al. 

Nilai pelanggan jangka panjang memiliki banyak interpretasi, karena nilai oleh 

pelanggan di berbagai perannya harus dipertimbangkan. Nilai pelanggan seumur hidup atau  

modal pelanggan, yang dikenal sebagai ekuitas pelanggan, adalah nilai dari pelanggan atau 

basis pelanggan dalam upaya untuk mencapai tujuan moneter dan nonmoneter perusahaan. 

Ekuitas pelanggan ini sering ditandai oleh tiga komponen: ekuitas nilai, ekuitas merek, 

dan ekuitas retensi. Ekuitas nilainya ditetapkan melalui persepsi nilai pelanggan. Ekuitas 

merek melibatkan penilaian subjektif dari merek oleh pelanggan. Ekuitas retensi 

menggambarkan keberhasilan program  retensi pelanggan. 

 

 

Gambar. 8.3: Komponen utama dari model ekuitas pelanggan 
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Meskipun ada berbagai metode untuk menghitung ekuitas pelanggan,  berikut ini 

didasarkan pada karya Blattberg et al.  

 

Gambar. 8.4: Perhitungan nilai pelanggan (menurut Blattberg et al.) 

 

Dari Gambar. 8.4,  jelas bahwa hasil ekuitas akuisisi dari margin keuntungan 

dikurangi pengeluaran ditransaksikan untuk akuisisi tersebut. Dalam proses ini, margin 

keuntungan harus dikalikan dengan tarif akuisisi karena tidak semua orang dalam kelompok 

sasaran akan diperoleh sebagai pelanggan baru. Tingkat akuisisi mengungkapkan persentase 

para pelanggan yang diperoleh sebagai pelanggan baru, berdasarkan pada ukuran kelompok 

sasaran. Dengan pengeluaran, bagaimanapun, jumlah total termasuk dalam rumus untuk 

ekuitas akuisisi, dalam kata lain, pengeluaran tidak dikalikan dengan tarif akuisisi. 

Dalam perhitungan ekuitas retensi pelanggan, tingkat retensi pelanggan 

mengungkapkan berapa banyak pelanggan dari basis pelanggan yang diperoleh dapat 

dipertahankan selama periode waktu berikutnya. Misalnya, tingkat retensi pelanggan sebesar 

70% berarti 30% dari basis pelanggan yang hilang dalam satu tahun (atau selama periode 

waktu yang dipilih). Jika asumsi yang dibuat bahwa tingkat ini tetap konstan dari waktu ke 

waktu, maka durasi hubungan dihitung dari rumus parsial 1 / (1 - Rateret). Dalam kasus 

tingkat retensi pelanggan 70%, durasi 3,33 tahun diperoleh (yaitu 1 / (1 - 0,70) = 1/0.3 = 

3,33). Jika durasi ini diketahui, maka total keuntungan dari hubungan pelanggan untuk 

produk inti dan layanan pelanggan ini dapat dihitung. 

Ketiga pengukuran, ekuitas jual add-on, dihitung dengan mengambil 

memperhitungkan margin dan pengeluaran untuk program-program pelanggan dari atas dan 
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cross-selling. Pada saat yang sama, diasumsikan bahwa durasi efek atas dan cross-selling 

adalah sama seperti yang dari retensi pelanggan, dengan kata lain rumus parsial yang sama 1 

/ (1-Rateret) digunakan untuk durasi hubungan untuk retensi pelanggan. Namun, pengukuran 

add-on menjual ekuitas tergantung pada seberapa kuat perusahaan dalam melakukan 

kegiatan dan cross-selling. Untuk alasan ini, add-on kurs jual Ratea-o harus dimasukkan ke 

dalam up-selling. 

2.3 Analisis Customer Relationship Management 

2.3.1 Gambaran dari Data Pelanggan Warehouse 

Perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelanggan difasilitasi oleh teknologi dan 

teknologi komunikasi dalam pembentukan. Teknologi ini memungkinkan mereka yang 

terlibat dalam CRM analitis untuk menjadi lebih baik berkenalan dengan pelanggan yang 

sudah ada (melalui penggunaan database khusus) dan  memungkinkan pelanggan untuk 

diakuisisi lebih sistematis. proses yang terjadi dalam CRM. Dalam rangka membangun 

profil pelanggan, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab: 

• Siapa pelanggan? 

• Apakah kebutuhan pelanggan? 

• Bagaimana persyaratan ini berhubungan dengan layanan ini? 

• Bagaimana dia lebih memilih untuk berkomunikasi dengan perusahaan? 

• Ketika ia ingin diberitahu tentang perubahan produk, dll? 

Pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan perilaku pelanggan dan loyalitas pelanggan 

harus dijawab pada langkah kedua: 

• Bagaimana loyal adalah pelanggan untuk perusahaan? 

• Seberapa sering dan sejauh mana yang dia melakukan bisnis dengan perusahaan? 

• Apa nilai tambah yang membawa pelanggan? 

• Seberapa tinggi nilai pelanggan nya? 

• Bagaimana nilai pelanggan nya akan berkembang di masa depan? 

Jika pelanggan dan perilaku mereka dikenal, maka pelanggan dapat dibagi menjadi 

kelompok-kelompok. Pembagian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan potensi 

keuntungan, pengeluaran modal dan biaya akuisisi, risiko pasar, atau faktor keberhasilan 

perusahaan-spesifik lainnya. Misalnya, dalam sebuah perusahaan tertentu, pelanggan utama 
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yang memiliki persyaratan yang tinggi dan belum menghasilkan lebih dari setengah dari 

keuntungan perusahaan dapat dievaluasi. Kelompok lain yang mungkin terdiri dari 

pelanggan dengan meningkatnya potensial yang memiliki kebutuhan yang berbeda sedikit 

dan hanya kondisional ingin menghabiskan lebih banyak uang pada layanan tambahan. Jika 

harapan dan perilaku pelanggan atas diketahui, juga memungkinkan untuk menarik 

kesimpulan tentang pelanggan potensial. 

 

Gambar. 8.5: arsitektur Rough dari gudang data pelanggan 

 Data ini harus diubah menjadi format yang seragam yang mencakup periode tertentu 

(harian, mingguan, atau bulanan) dan disetorkan ke database multidimensi. Dalam rangka 

untuk mencapai hal ini langkah integrasi data, data deskriptif standar (metadata) yang 

melekat pada kedua data dan format data yang digunakan. Setiap kali database dimuat secara 

berkala, data yang dimasukkan sebelumnya tidak hilang, mereka disimpan dalam arsip 

lengkap. Untuk dapat menganalisis dan mengevaluasi data kubus sesuai dengan kriteria yang 

berbeda, alat yang cocok digunakan untuk distribusi data dan data persiapan. 

2.3.2 Evaluasi Data Cube Multidimensional 

Database operasional dan aplikasi berkonsentrasi pada fungsi kawasan kinerja yang 

berorientasi jelas. Untuk transaksi bisnis, tujuannya adalah untuk membuat data yang 

tersedia dengan cepat dan akurat untuk penyelesaian bisnis. Kegiatan bisnis semacam ini 

sering disebut sebagai proses transaksi online (OLTP). Karena database operasional 

diperbarui setiap hari, data penting di mana pengguna dapat mendasarkan keputusan hilang. 

Selain itu, database ini yang terutama ditujukan untuk membantu dalam penyelesaian bisnis 

daripada untuk analisis dan evaluasi. Inilah sebabnya, selama bertahun-tahun, database dan 
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aplikasi lainnya selain dari database berorientasi transaksi juga telah dikembangkan untuk 

membantu dengan analisis data dan mendukung keputusan. Hal ini disebut sebagai 

pengolahan analisis online (OLAP). Unsur inti OLAP adalah gudang data dengan data kubus 

multidimensi di mana semua fakta yang relevan dengan proses pengambilan keputusan, 

meliputi sewenang-wenang evaluasi parameter dimensi, disimpan. Seperti sebuah kubus 

data dapat menjadi cukup luas, karena mengandung variabel keputusan terkait untuk 

berbagai titik dalam waktu. Sebagai contoh,  penjualan atau pengukuran pelanggan dapat 

disimpan dalam database multidimensi dan dievaluasi setiap triwulan sesuai dengan wilayah 

penjualan dan produk. Pertimbangkan Gambar. 8.6. Dalam contoh ini, tiga dimensi evaluasi 

yang menarik: layanan, wilayah, dan waktu. Istilah "dimensi" menggambarkan sumbu kubus 

multidimensi. Dimensi ini penting karena analisa dan evaluasi terjadi di sepanjang sumbu 

tersebut.  

 

 

Gambar. 8.6: Contoh data kubus tiga dimensi 

Pengguna harus mampu untuk melakukan evaluasi dari berbagai sudut pandang. Sebagai 

contoh, seorang konsultan pelanggan mengutamakan dimensi pelayanan, sedangkan 

perwakilan daerah mungkin ingin membuat daftar pengukuran nilai pelanggan sesuai dengan 

daerahnya. Sebuah gudang data pelanggan mendukung operasi berikut pada data kubus: 

Drill down . Perintah ini memungkinkan bagian dari kubus yang akan dievaluasi secara 

lebih mendalam dengan meningkatkan detail disajikan untuk wilayah dimensi tertentu. 

Misalnya, perspektif tahunan dapat dipecah menjadi bulan, minggu, atau bahkan berhari-

hari, atau daerah dapat dianalisis secara rinci sesuai dengan sub-wilayah atau cabang. 

Tergantung pada granularity dari kubus data, seharusnya mungkin untuk memecah data ke 

dalam pelanggan  individu, jasa, atau perspektif sehari-hari. 

Roll up. Operasi ini, kebalikan dari pengeboran bawah, memungkinkan untuk evaluasi di 
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tingkat yang lebih tinggi dari agregasi. Alih-alih satu cabang individu, seluruh daerah 

dianalisis, bukannya pelanggan individu, kelompok pelanggan atau bahkan garis seluruh 

pelanggan yang menarik. Tingkat agregasi berubah sementara menyelidiki data kubus 

(misalnya, jika model data yang matang dengan rincian tetap dan update secara berkala, 

tidak ada tindakan pencegahan lebih lanjut diperlukan di gudang data pelanggan). 

Slicing . Di sini, bagian tertentu dari kubus data dipilih dan dianalisis. Sebagai contoh, 

semua layanan dan daerah dalam satu tahun tertentu mungkin menarik. Sebaliknya, daerah 

tertentu dapat direkam (oleh orang yang bertanggung jawab untuk wilayah, misalnya) 

bersama dengan perspektif waktu, perspektif layanan, dll 

 Dicing . Dalam operasi ini, urutan dimensi berubah. Alih-alih mengevaluasi nomor kunci 

pelanggan sesuai dengan layanan, wilayah, dan waktu, nilai pelanggan dapat dilihat menurut 

waktu, wilayah, dan pelayanan. Operasi ini sesuai dengan reorganisasi kubus data, 

perspektif yang dibutuhkan tergantung pada pengguna. 

Salah satu syarat untuk gudang data pelanggan yang efisien adalah model data berorientasi 

masa depan untuk kubus data.  

2.3.3 Langkah Terlibat dalam Garis Cube data 

Dalam rangka untuk membangun gudang data pelanggan sebagai dasar berorientasi 

masa depan untuk keputusan, garis besar data kubus harus dipersiapkan. Dari sudut pandang 

logis, ini melibatkan memeriksa dan menentukan indikator yang digunakan dalam dimensi 

dari kubus data multidimensi. Indikator adalah nomor kunci atau  tolok ukur yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan (lihat Sect. 4.3.6). Indikator dapat merujuk kepada 

karakteristik kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan usaha.  

Gambar 8.7 menunjukkan bagian dari model data untuk data warehouse pelanggan. 

Sebuah model data terdiri dari indikator (atau beberapa indikator) disajikan secara rinci 

sebagai nilai data. Selain indikator (nilai pelanggan dalam hal ini), tabel indikator 

menunjukkan kunci identifikasi yang berbeda, satu per dimensi. Setiap nilai setiap kunci 

identifikasi menggambarkan tingkat terendah dari hirarki dimensi (dalam kondisi normal, 

dimensi adalah sebuah hirarki tingkat dimensi, misalnya, dimensi waktu terdiri dari tingkat 

tahun, kuartal, bulan, dan hari), yang menentukan granularity evaluasi. Sebuah dimensi 

dapat mengekspresikan berbagai cabang agregasi, misalnya, dalam dimensi waktu, 

seseorang dapat mencapai tingkat tahun mulai hari melalui perspektif minggu.  
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Gambar. 8.7: skema Bintang untuk gudang data pelanggan 

2.3.4 Prosedur data Mining 

Data mining berarti menjelajahi database atau menggali informasi berharga di 

dalamnya. Lebih tepatnya, data mining adalah penggunaan algoritma untuk mengekstrak dan 

merepresentasikan pola dalam data. Algoritma khusus yang diperlukan untuk data mining 

agar dapat menganalisis volume luas data. Pola Kemungkinan berhubungan dengan 

konstelasi bisnis yang menjanjikan (misalnya, dalam hal perilaku pelanggan dan 

pemeliharaan hubungan pelanggan).Dua area masalah yang berbeda dapat diatasi dengan 

prosedur data-mining, seperti ditunjukkan pada Gambar. 8.8. Mulai dari data perusahaan dan 

informasi pasar yang sengaja dikumpulkan di gudang data pelanggan, analisis seperti 

ramalan untuk pemeliharaan hubungan dan optimasi kegiatan pemasaran dapat dihasilkan. 

Dalam hal analisis pelanggan, perilaku penjualan, dan keterlibatannya dalam hubungan 

pelanggan, prosedur berikut ditekankan: 

 

Gambar. 8.8: Analisis dan prognosis prosedur CRM 
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Clustering dan analisis penyimpangan. Tujuan dari pengelompokan adalah untuk 

mengelompokkan pelanggan ke-gether dengan profil pelanggan yang sama dan perilaku 

pelanggan. Analisis Deviasi bertujuan untuk mengenali perubahan pola perkembangan dan 

perilaku dan untuk menemukan "piatu" yang tidak dapat ditugaskan untuk klaster apapun. 

Clustering dan deviasi. Analisis memungkinkan garis konsumen untuk dievaluasi 

sehubungan dengan kriteria yang berbeda dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku 

kelompok pelanggan. 

Asosiasi. Dependensi antara karakteristik nasabah individu ditangkap dalam aturan asosiasi 

(dalam bentuk "jika A dan B maka C"). Juga dalam-disertakan adalah analisis keranjang 

belanja, yang mengevaluasi produk berdasarkan evaluasi pembelian (evaluasi slip penjualan 

atau kartu kredit pelanggan) yang umumnya dibeli dalam kombinasi. Namun, analisis 

tersebut mengatakan apa-apa tentang penempatan produk (yaitu, apakah kombinasi produk 

ditampilkan sebagai dekat satu sama lain secara fisik mungkin atau berjauhan, kedua varian 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan). 

Generalisasi. Ketika data kubus pelanggan dievaluasi, bunga sering berfokus pada laporan 

tentang data agregat daripada data rinci. Abstraksi terhadap objek ke dalam kategori objek 

disebut generalisasi (misalnya, kita bisa menggeneralisasi perilaku nasabah individu dengan 

perilaku kelompok pelanggan). Kebalikan arah-analisis pelanggan individu atau 

subkelompok bukannya pelanggan kelompok-disebut spesialisasi. Generalisasi fungsi dan 

fungsi spesialisasi karenanya dapat diterapkan pada tingkat agregasi yang berbeda. 

Klasifikasi. Alokasi pelanggan ke diberikan kategori berdasarkan karakteristik pelanggan 

disebut klasifikasi. Sebuah contoh yang terkenal adalah pemeriksaan risiko di lembaga 

keuangan atau asuransi, dimana pelanggan dibagi menjadi pelanggan berisiko tinggi dan 

berisiko rendah.                                                                                                                      

Efek prognosis. Perkembangan karakteristik individu pelanggan dapat diperkirakan dengan 

menggunakan prosedur prognosis. Sebagai contoh, kita mungkin tertarik dalam volume 

urutan pelanggan untuk periode laporan berikutnya, berdasarkan perilaku pembelian 

sekarang ini. Prosedur statistik (misalnya, analisis regresi), jaringan saraf, atau algoritma 

genetika digunakan untuk ini. Pohon keputusan yang diperoleh dari prosedur data-mining 

tersebut dan digunakan untuk klasifikasi pelanggan dijelaskan di bawah ini. 
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2.3.5 Pohon Keputusan untuk Klasifikasi Pelanggan 

Pohon keputusan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggan. Setiap 

pohon keputusan terdiri dari node dan tepi. Ada simpul akar, karena banyak node batin 

seperti yang diinginkan, dan jumlah daun (node akhir tanpa sub pohon). Sebuah tepi selalu 

menghubungkan secara tepat dua node, yang berada pada tingkat yang berbeda 

Contoh ditunjukkan pada Gambar. 8.9. Data yang dikumpulkan dari 12 pelanggan yang 

membeli produk yang berbeda (A, B, dan C) harus cukup sebagai tes kecil. Para pelanggan 

yang ditandai dengan tiga karakteristik: umur, status sipil, dan pendapatan. Hanya kategori 

usia berikut yang menarik: lebih muda dari 30, antara 30 dan 50, dan lebih tua dari 50. 

Karakteristik status sipil dapat berupa tunggal atau menikah. Ciri ketiga, pendapatan, 

ditentukan oleh kualifikasi rendah, menengah, dan tinggi. 

 

 

Gambar. 8.9: Klasifikasi pelanggan dengan bantuan pohon keputusan 

2.4 Operasional Customer Relationship Management 

2.4.1 Siklus Pembeli Pelanggan  

Istilah "siklus pembelian pelanggan" mengacu  pada model yang menunjukkan 

hubungan Sumeria antara perusahaan (provider) dan pelanggan (konsumen). Model proses 

ini untuk konsumsi produk dan jasa.  Proses pelanggan hadir dalam siklus pembelian 
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pelanggan harus didukung oleh perusahaan melalui pemasaran yang sesuai, pembelian, dan 

langkah-langkah layanan purna jual. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengkoordinasikan 

proses perusahaan dengan proses pelanggan. 

 

Gambar. 8.10: proses pelanggan dan proses perusahaan dalam siklus pembelian pelanggan 

 

 Proses penjualan perusahaan mendukung siklus pembelian pelanggan sebagai berikut: 

 Produk dan informasi harga. Informasi rinci tentang produk danlayanan, serta 

aspek penggunaannya, dikomunikasikan melalui saluran yang sesuai (lihat Sect. 

8.4.2 pada manajemen multichannel). 

 Order dan penyelesaian pembelian. Perintah diterima dan pesanan pembelian 

dilepaskan. 

Transaksi pembayaran. Perintah pembayaran untuk bagian produk dan jasa yang 

dirilis, dan penerimaan pembayaran diawasi. 

 Pengiriman dan penyediaan jasa. Produk dan jasa yang disampaikan melalui 

menggunakan jaringan distribusi. 

layanan meliputi sub-tugas berikut: 

 Instalasi. Produk dipasang dengan pelanggan atau layanan yang disediakan. 

 Pelatihan. Pelanggan diperintahkan dan menantang dengan langkah-langkah 

pelatihan yang sesuai. 
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 Layanan pelanggan. Setelah startup, permintaan pelanggan dijawab dan potensi 

pekerjaan pemeliharaan dilakukan. 

 Koneksi pelanggan. Komunitas pelanggan dipromosikan dan sistem insentif untuk 

suku cadang produk diperluas dan layanan yang dikembangkan. 

2.4.2 Manajemen Multichannel 

Istilah "manajemen multichannel" belum menjadi mapan dalam literatur. Sementara 

itu diartikan pengelolaan saluran yang berbeda, itu tidak selalu jelas apakah itu menyangkut 

saluran distribusi dan / atau kontak. Hal ini juga tidak jelas apakah istilah ini akan digunakan 

secara eksklusif untuk sisi pelanggan atau untuk sisi pemasok. 

Di sini, kita menggunakan istilah "manajemen multichannel" atau "kolaboratif ECU-tomer 

Relationship Management" berarti pengelolaan saluran kontak digunakan secara paralel di 

sisi pelanggan.  

Gambar 8.11 menunjukkan berbagai kombinasi saluran kontak dengan media yang 

langsung dan tidak langsung. Saluran kontak pada pihak perusahaan tidak dikurangi menjadi 

pilihan hanya satu unit organisasi. Sebaliknya saluran kontak terdiri dari peran karyawan 

yang berbeda dan kemampuan karyawan dari proses front office serta media informasi dan 

komunikasi. 

 

Gambar. 8.11: Kontak saluran dan media kontak 
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2.4.3 Inbound dan Outbound Proses Pelanggan 

Dalam komunikasi inbound, maka perusahaan menerima pertanyaan pelanggan 

masuk, menilai mereka, dan (jika perlu) mengirimkannya ke unit perusahaan lain untuk 

diproses. Ini pertanyaan pelanggan sering digabungkan oleh pusat kontak atau interaksi, 

karena unit-unit organisasi dilatih untuk dialog pelanggan dan terhubung ke sistem informasi 

yang paling penting dalam perusahaan. 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar. 8.12, kegiatan berikut harus dilakukan selama 

menerima proses masuk. Menerima dan mengidentifikasi inbound..  

 

Gambar. 8.12: Pengolahan langkah dalam penerimaan masuk 
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2.5 Penggunaan Sistem CRM 

Pusat interaksi tidak hanya memiliki akses ke gudang data pelanggan, tetapi juga 

kadang-kadang menggunakan sistem untuk pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual. 

Sebuah arsitektur target eCustomer Relationship Management digambarkan pada Gambar. 

8.13. Digunakan untuk dukungan elektronik pemasaran, penjualan, dan pelayanan 

computeraided sistem kios, katalog produk elektronik, menawarkan sistem, sistem 

penjualan, serta sistem help-desk dan Web portal: 

 

 

Gambar. 8.13: Menghubungkan dari sistem informasi melalui gudang data pelanggan 

Sistem Kiosk. Sebuah sistem kios adalah sistem informasi yang digunakan di tempat di 

mana produk dan jasa yang dijual (point of sale). Sistem kios memungkinkan pelanggan 

untuk mengakses informasi multimedia dan konten animasi, sebagian besar melalui layar 

sentuh untuk dioperasikan sederhana. Pelanggan dapat menelepon dan mempelajari 

presentasi yang diinginkan dan dokumen pembelian.  

Elektronik katalog produk. Katalog produk elektronik, seperti dibahas dalam Sect. 3.4, 

dapat dikonsultasikan dan diakses secara offline (misalnya, lewat CD) atau online (melalui 

Internet). Mereka mungkin berisi objek multimedia dan animasi yang sesuai. Keuntungan 
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dari katalog online adalah bahwa informasi dan kutipan termasuk di dalamnya dapat 

diperbarui.  

Menawarkan sistem. Menawarkan sistem menambah katalog produk elektronik. Mereka 

memfasilitasi konfigurasi produk dan layanan dan memungkinkan perhitungan yang tepat 

untuk dilaksanakan. Jika sistem menawarkan memiliki sistem pemesanan, maka pelanggan 

dapat meminta produk yang diinginkan tanpa gangguan media. 

Sistem penjualan. Penawaran sistem yang digunakan oleh pelanggan, sementara sistem 

penjualan dibantu komputer terutama digunakan oleh karyawan penjualan. Mereka memiliki 

fungsi untuk analisis pelanggan, tanggal dan perencanaan rute, konfigurasi produk dan 

perhitungan harga, serta untuk menawarkan generasi dan order entry.  

Sistem help-desk. Sistem help-desk yang digunakan oleh pusat interaksi ketika pesan dan 

keluhan masalah perlu dikumpulkan dan diproses. Mereka digunakan dalam hubungannya 

dengan hotline dan nomor layanan dan memungkinkan untuk penyediaan disebut tiket 

masalah. Hal ini memungkinkan waktu di mana pelanggan mencapai pusat komunikasi 

untuk dicatat serta jenis masalah yang terlibat.  

Web portal. Web portal menawarkan kemungkinan organisasi yang luas antara perusahaan 

dan para pelanggan yang memiliki koneksi internet. Fungsi dari web portal juga telah 

digunakan pada perangkat mobile untuk beberapa waktu . 

2.6 Pengendalian Customer Relationship Management 

Tujuan dari sistem pengukuran kinerja harus menunjukkan potensi pendapatan dan 

pemeliharaan aset berwujud dan tidak berwujud dari suatu perusahaan. Serta manajemen, 

stakeholder juga tertarik untuk menerima informasi tentang bagaimana nilai perusahaan 

berkembang dan bagaimana asetnya sedang digunakan. Informasi ini harus memungkinkan 

personil eksekutif untuk melakukan intervensi sebelum perkembangan yang tidak diinginkan 

mempengaruhi hasil keuangan perusahaan. 

Gambar 8.14 menunjukkan siklus kontrol CRM. Pada tingkat strategis, dan di bawah 

tanggung jawab panitia pengarah pelanggan, strategi CRM didirikan, bersama dengan tujuan 

dan langkah-langkah. Pada tingkat operasional, hubungan pemasaran, penjualan, layanan 

pelanggan dan dukungan, dan manajemen multichannel semua bertanggung jawab untuk 

mewujudkan program-program pelanggan dan kampanye pelanggan. Umpan balik dari 
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sistem operasional serta evaluasi kontak pelanggan dari saluran kontak yang berbeda secara 

bertahap mengubah gudang data pelanggan ke dalam database pengetahuan. 

Semua informasi yang relevan yang diperlukan untuk, antara lain, menghitung nilai 

pelanggan atau nilai seumur hidup pelanggan, disimpan di gudang data pelanggan. 

 

 

Gambar. 8.14: siklus Control untuk manajemen hubungan pelanggan 
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BAB  III 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

 Customer relationship management (CRM) berfokus pada merawat hubungan 

pelanggan. Membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan 

stakeholder.Penggunaan sistem CRM pusat interaksi tidak hanya memiliki akses ke gudang 

data pelanggan, tetapi juga kadang-kadang menggunakan sistem untuk pemasaran, 

penjualan, dan layanan purna jual. 

 Model Ekuitas Pelanggan oleh Blattberg et al yaitu Nilai pelanggan jangka panjang 

memiliki banyak interpretasi, karena nilai oleh pelanggan di berbagai perannya harus 

dipertimbangkan. nilai pelanggan seumur hidup atau  modal pelanggan, yang dikenal 

sebagai ekuitas pelanggan, adalah nilai dari pelanggan atau basis pelanggan dalam upaya 

untuk mencapai tujuan moneter dan nonmoneter perusahaan. Ekuitas pelanggan ini sering 

ditandai oleh tiga komponen: ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas retensi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Daftar pustaka 

   Meier, A and Stormer, H. eBusiness and eCommerce,  Springer, Berlin Heidelberg, 2009. 

 


