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Pertanyaan kunci dalam mengevaluasi proses, metrik, dan alat untuk meningkatkan
kontribusi pemasaran digital dalam suatu organisasi

Web atau digital analytics : teknik yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kontribusi
pemasaran digital ke bisnis, termasuk meninjau volume lalu lintas, rujukan, aliran klik, data 

jangkauan online, survei kepuasan pelanggan, prospek, dan penjualan.



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Terdapat tiga tahap membuat dan menerapkan sistem
manajemen kinerja.
1. Membuat sistem manajemen kinerja
2. Mendefinisikan framework dari metrik kinerja
3. Alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan 

meringkas hasil
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Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 1. Membuat sistem manajemen kinerja
Sistem manajemen kinerja merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan prosesnya.
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Ringkasan dari proses pengukuran kinerja



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 2. Mendefinisikan framework dari metrik kinerja
Channel Promotion : pengukuran yang menilai mengapa pelanggan mengunjungi situs (dari iklan
mana mereka telah melihat, dari situs mana mereka dirujuk).

Saluran promosi meliputi :
1. Channel buyer behaviour : menjelaskan konten mana yang dikunjungi serta waktu dan durasinya.
2. Channel satisfaction : evaluasi pendapat pelanggan tentang kualitas layanan di situs dan layanan pendukung 

seperti email.
3. Channel outcomes : catatan tindakan pelanggan yang diambil sebagai akibat dari kunjungan ke situs.
4. Channel profitability : profitabilitas situs web, dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya serta arus 

kas yang didiskon
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Lima kategori diagnostik untuk pengukuran pemasaran digital
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Alasan potensial yang menyebabkan atrisi pada situs e-niaga
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Contoh kartu skor kinerja multisaluran untuk pengecer



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan meringkas hasil
Terdapat beberapa aktivitas dalam mengumpulkan metrik:
1. Collecting site-visitor activity data : Informasi tentang konten dan layanan yang diakses oleh pengunjung

situs e-commerce.
2. Design for analysis : Langkah-langkah yang diperlukan dari sebuah situs dipertimbangkan selama desain

untuk lebih memahami audiens situs dan poin keputusan mereka.
3. AB and multivariate testing : Pengujian A / B atau AB mengacu pada pengujian dua versi berbeda dari

halaman atau elemen halaman seperti judul, gambar, atau tombol untuk efektivitas.
4. Clickstream analysis and visitor segmentation : analisis rinci tentang perilaku pengunjung untuk

mengidentifikasi perbaikan situs. Meliputi : Path analysis, On-site search effectiveness, Visitor segmentation.
5. Selecting a web analytics tool
6. Strategic data : sistem manajemen kinerja. Misalnya, dasbor yang menunjukkan tren kontribusi saluran digital 

ke organisasi dalam hal penjualan, pendapatan, dan profitabilitas untuk berbagai produk.
7. Marketing research using the Internet : Penggunaan kuesioner online dan grup fokus untuk menilai

persepsi pelanggan tentang situs web atau masalah pemasaran yang lebih luas.
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Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan meringkas hasil

Collecting site-visitor activity data : Informasi tentang konten dan layanan yang diakses oleh pengunjung situs e-
commerce.
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Contoh ukuran volume pengunjung yang berbeda ke situs web



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik 
untuk mengumpulkan 
metrik dan meringkas hasil
Terdapat tiga level KPI:
1. KPI tingkat bisnis untuk

mengukur kontribusi dari
media sosial.

2. Jangkau dan pengaruh KPI 
untuk meninjau jangkauan, 
pembagian suara, dan 
sentiment

3. Keterlibatan KPI untuk
mengelola media sosial
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Kerangka kerja untuk berbagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan 
mengelola pemasaran media sosial
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Contoh ukuran dari aplikasi Hootsuite untuk mengukur pemasaran media sosial



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan meringkas hasil

Design for analysis : Langkah-langkah yang diperlukan dari sebuah situs dipertimbangkan selama desain untuk
lebih memahami audiens situs dan poin keputusan mereka.
AB and multivariate testing : Pengujian A / B atau AB mengacu pada pengujian dua versi berbeda dari halaman
atau elemen halaman seperti judul, gambar, atau tombol untuk efektivitas.
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Halaman National Express dinilai melalui pengujian multivariasi
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Hasil pengujian multivariasi untuk National Express



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik untuk 
mengumpulkan metrik dan 
meringkas hasil

Clickstream analysis and visitor 
segmentation : analisis rinci tentang perilaku
pengunjung untuk mengidentifikasi
perbaikan situs. Meliputi : Path analysis, On-
site search effectiveness, Visitor 
segmentation.

Selecting a web analytics tool
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Berbagai jenis data dalam sistem manajemen kinerja
untuk pemasaran Internet



Manajemen kinerja untuk saluran digital

Tahap 3. Alat dan teknik untuk 
mengumpulkan metrik dan 
meringkas hasil

Strategic data : sistem manajemen kinerja. 
Misalnya, dasbor yang menunjukkan tren
kontribusi saluran digital ke organisasi
dalam hal penjualan, pendapatan, dan 
profitabilitas untuk berbagai produk.
Marketing research using the Internet : 
Penggunaan kuesioner online dan grup
fokus untuk menilai persepsi pelanggan
tentang situs web atau masalah pemasaran
yang lebih luas.
.
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Perbedaan antara sistem pengukuran berbasis browser dan berbasis server
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Perbandingan pengumpulan metrik online dan metode penelitian yang berbeda



Pengalaman pelanggan dan proses manajemen konten
20

Proses tinjauan dan pembaruan dokumen web



Tanggung jawab untuk pengalaman pelanggan dan manajemen situs

Mengoptimalkan proses 
tinjauan konten untuk menilai

bagaimana kontrol kualitas dan 
efisiensi dapat diimbangi untuk

revisi konten web.
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Contoh proses tinjauan pembaruan konten
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Standar Website



Content management systems

Content Management Systems : Alat perangkat lunak untuk membuat, mengedit, dan memperbarui dokumen
yang diakses melalui intranet, ekstranet, atau Internet.

Sistem manajemen konten (CMS) menyediakan fasilitas berikut:
1. Penulisan struktur
2. Manajemen tautan
3. Visibilitas mesin pencari
4. Masukan dan sindikasi
5. Kontrol versi
6. Kontrol keamanan
7. Alur kerja publikasi
8. Pelacakan dan pemantauan
9. Navigasi dan visualisasi
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