
informasi pada pemasaran tradisional

• Tingkat pasar 
• Pemasar hanya tahu permintaan rata-rata produk 

tertentu dalam populasi konsumen potensial atau 
rentang harga yang menarik bagi populasi pasar 
tersebut

• Perusahaan kemudian menggunakan informasi ini 
untuk merencanakan produksi, distribusi, 
pemasaran dan penjualan..



Mengenali Pelangan



Sebelum	hubungan	dimulai,	kedua	belah	
pihak	harus	saling	mengenal	

Sebelum hubungan dengan pelanggan dimulai, 
kedua belah pihak harus saling mengenal



tujuan…
• Mengenali setiap konsumen 

sebagai konsumen tersebut
setiap kali terjadi kontak antara 
perusahaan dengan konsumen

• Menghubungkan setiap poin 
data untuk membentuk 
gambaran umum tentang setiap 
konsumen

http://www.aginity.com/solutions/customer-identification-cid/



membangun hubungan dengan konsumen individu

• Membutuhkan pengambilan keputusan dan 
tindakan di tingkat konsumen individu, 

• Perusahaan perlu tahu identitas masing-masing 
konsumen yang membentuk pasar

• Lalu membuat keputusan pemasaran, penjualan, 
distribusi dan produksi yang berbeda, dan 
mengambil tindakan yang berbeda untuk setiap 
konsumen dalam populasi 



Inti dari manajemen hubungan dengan pelanggan 
adalah memperlakukan tiap pelanggan dengan 

berbeda

Informasi individu perlu 
pengenalan pelanggan

BUKAN PROSES MUDAH!!



kesulitan melacak konsumen

Sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan 
mengumpulkan daftar yang lengkap dan akurat 
tentang setiap konsumen individu yang mereka layani



kasus Perbankan
Sebuah bank harus tahu identitas konsumen individu
untuk menelusuri aktivitas perbankan dan saldo
mereka. Tetapi kartu kredit yang ditawarkan oleh bank
yang sama diproses oleh divisi kartu kredit, bukannya
divisi kantor cabang. Informasi apakah seorang
nasabah kantor cabang juga pemegang kartu kredit
tidak selalu siap untuk masing-masing divisi.



perusahaan makanan atau minuman kaleng

• Menjual produk di 
supermarket, toko, dan 
ritel-ritel lain. 

• Konsumen sesungguhnya 
adalah mereka yang 
masuk toko dan membeli 
produk



• Patricia Seybold memperkirakan bahwa Microsoft mungkin
memiliki lebih dari 100 juta konsumen yang membeli produknya
melalui jalur tidak langsung misalnya membeli software yang di-
bundled dengan komputer, memesannya melalui katalog, atau
membelinya dari toko. Tetapi, selama bertahun-tahun
konsumen akhir yang diketahui oleh Microsoft adalah 90
account perusahaan dan 25 juta pelanggan yang mengirimkan
kartu pendaftaran garansi.

• Kemudian, pada akhir 90-an, saat konsumen berbondong-
bondong mengunjungi situsnya dan berinteraksi dengan
perusahaan, Microsoft mulai mengidentifikasi lebih banyak
konsumen dan mengumpulkan informasi yang lebih spesifik
tentang mereka, termasuk alamat e-mail dan preferensi produk.



mengenali identitas konsumen

• Berapa banyak identitas konsumen akhir yang sebenarnya 
diketahui perusahaan saat ini?

• Berapa banyak duplikasi dan tumpang tindih dalam data 
ini?

• Berapa proporsi dari seluruh identitas konsumen yang 
diketahui?

• Apakah ada cara perusahaaan untuk menyingkap lebih 
banyak identitas konsumen?



berapa banyak.. 

• semua data elektronik sudah 
diambil

• mencari semua informasi 
konsumen dalam file non 
elektronik   



usaha identifikasi

• membeli data
• gathering
• frequency marketing program

• Taktik perusahaan menghargai konsumennya
dengan poin, diskon, barang atau insentif
lainnya, sebagai balasan karena konsumen
berulang kali membeli dari perusahaan

• Frequent shopper



Apa yang dilakukan dengan
informasi yg didapat

• Gunakan informasi untuk memperlakukan
konsumen dengan berbeda

• Informasi pembelian dan kebutuhan konsumen
memungkinkan perusahaan menyesuaikan perilaku
atau produknya untuk konsumen tersebut

• Semakin besar customisasi yang diberikan
pelanggan bisa semakin loyal



Dimensi CRM

Strategic
CRM

Analytical
CRM

Operational
CRM

• Nilai-nilai pelanggan
• Perbedaan-perbedaan yang	kompetitif

• Target	dan segmentasi pasar

• Customer	service
• Customer	data	capture
• Customer	database

• Software	dan hardware	untuk CRM
• Data	mining	dan statistical	analysis

• Pareto	analysis,	profitability	analysis,	dll



Dimensional	CRM

Operational	CRM

Call	
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Analytical	CRM
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improvement
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feedback

Integrated	
database



Operational	CRM

qMempersingkat kemungkinan-kemungkinan komunikasi ke dan
dari customer

q‘Front-Office’	CRM
• Meliputi area	dimana customer	dapat langsung berhubungan
ke perusahaan untuk memperoleh jawaban seperti touch	
points

• Touch	points:

Customer	
Service Call	Center Communication	

Channel



Analytical	CRM
qMeliputi pemahaman aktifitas customer	yang	diperoleh dari
front	office

q‘Back	office’	CRM
• Teknologi yang	dibutuhkan untuk menyusun dan memroses
data	customer,	dan
• Proses-proses	baru di	bisnis,	yang	menyaring secara praktis
data	customer	untuk meningkatkan loyalitas dan keuntungan



Area dari Aktivitas CRM

qSales	Force	Automation	(SFA)
qCustomer	Service	and	Support	(CSS)
qHelp	Desk
qField	Service
qMarketing	Automation



Business Intelligence vs CRM

Business Intelligence CRM Rasionalisasi CRM

Menampilkan nama dan
alamat pelanggan
perusahaan

Menampilkan kontrak
perusahaan yang paling baru
pada PDA, bersama alamat
mitra usaha-mitra usaha yang 
ada

Tenaga marketing menjadi
lebih perhatian tentang isu-
isu yang ada atau isu-isu
yang sedang berkembang
sebelum bertemu pelanggan.

Setiap minggunya 
menampilkan 
pengunjung yang datang 
ke video rental

Setelah 6 bulan, selama  
sebulan mengirimkan langsung 
e-mail kepada pengunjung 
video rental, agar mau 
menyewa film-film baru yang 
telah tersedia

Mengubah pengunjung yang 
tidak tetap menjadi penyewa
tetap.



Business Intelligence CRM Rasionalisasi CRM

Menampilkan daftar 
pelanggan yang telah 
memberikan komplain 
dalam 30 hari terakhir

Menghubungi seluruh pelanggan 
potensial tinggi yang memberikan 
komplain, dalam rangka 
membangkitkan semangat agar 
‘tetap memiliki’ melalui 
penggunaan fitur-fitur produk 
CRM

Fokus pada memelihara 
pelanggan potensial

Menganalisis 5 suplier 
perusahaan yang paling 
populer, dengan cara 
membandingkan harga-
harga vendor yang telah 
disetujui dengan harga-
harga dari suplier 
potensial lainnya

Identifikasi 5 besar suplier 
perusahaan dan menguji coba 
automated Web request-for-quote 
(RFQ) system pada jumlah yang 
terbatas untuk 
meyempurnaan/pengembangan 
harga

Meningkatkan
kemungkinan
penyempurnaan harga
pada daya beli komoditi

Business Intelligence vs CRM



Business Intelligence CRM Rasionalisasi CRM

Mendaftar alamat e-mail 
pelanggan yang 
membuang kartu
belanja ketika terakhir
kali mengunjungi web 
perusahaan

Memberikan discount Rp 50000 
secara online kepada
pelanggan potensial, jika
mereka bersedia mengisi
formulir dan menjelaskan
mengapa mereka membuang
kartu belanjanya. Memberikan
discount 10% bagi pengunjung
yang tidak dikenal jika mereka
melengkapi formulir.

Memberikan imbalan kepada
pelanggan yang 
menguntungkan dan
memperoleh data perilaku
konsumen yang sangat
bernilai

Business Intelligence vs CRM


