
Menyampaikan 
pengalaman pelanggan 
secara online

Pemasaran Digital Chapter 7
Pradana Kusuma



Introduction

Mengelola pengalaman pelanggan digital dalam suatu merek biasanya relatif mudah; bisnis
hanya perlu memiliki situs web dan buletin email selain penjualan display secara offline. 
Mengintegrasikan toko secara online oriented harus menjadi prioritas utama bagi semua seller
yang ingin menciptakan pengalaman belanja berdasarkan pengalaman dan tujuan. 

Digital Customer Experience - Pengalaman digital total suatu merek mencakup kehadiran
merek di berbagai platform termasuk situs web desktop, situs dan aplikasi seluler, iklan di 
platform game, dan toko digital. Kualitas pengalaman digital didasarkan pada kombinasi faktor
rasional dan emosional dalam menggunakan layanan online perusahaan yang memengaruhi
persepsi pelanggan terhadap suatu merek secara online.

2



Menciptakan pengalaman digital yang efektif

Mengingat popularitas perangkat digital untuk mencari tahu tentang merek dan layanan, hal ini meningkatkan
kemampuan untuk membuat dan mempertahankan kehadiran merek online yang efektif menjadi bagian penting dari
pemasaran digital.
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Conversion rate optimisation (CRO) -
Meningkatkan keuntungan komersial dari
situs transaksional melalui peningkatan
konversi ke tujuan utama seperti penjualan, 
penawaran harga, pemesanan, atau prospek. 
CRO semakin banyak digunakan oleh 
perusahaan untuk meningkatkan kontribusi
komersial kehadiran online ke bisnis
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Merencanakan Desain Situs Web dan Mendesain Ulang Proyek
6

Merencanakan tugas utama pengembangan :
1. Pre-development tasks : pendaftaran nama situs, memilih perusahaan hosting, pengaturan singkat

maksud dan tujuan dari adanya situs tsb.
2. Discovery, analysis and design : tahap penelitian yang meliputi analisis dan desain situs, analisis

pelanggan baik persona maupun kebutuhan, desain visual jenis konten, dll.
3. Content development and testing : Mengembangkan situs untuk membuat prototipe, integrasi

sistem manajemen konten, integrasi database, kegunaan dan pengujian kinerja.
4. Publishing or launching the site or improvement : Pengujian yang perlu dilakukan sebelum sebuah

web atau aplikasi di luncurkan baik aplikasi baru maupun pembaruan.
5. Pre-launch promotion or communications : Optimalisasi dari search engine tidak serta merta

memberikan visitabilitas yang sama. PR perusahaan perlu melakukan promosi juga.
6. Ongoing promotion : Penentuan jadwal launching harus disesuaikan dengan waktu promosi

sehingga lebih optimal.
7. Ongoing development : Desain ulang situs web atau aplikasi melibatkan tata letak dan tipografi yang 

berkaitan dengan produk membutuhkan beberapa tahun, namun adopsi CRO mempermudah hal ini.
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Siapa yang harus terlibat dalam proyek situs web?

Untuk menunjukkan potensi masalah kepada pelanggan, mitra, dan staf jika desain kehadiran
online tidak direncanakan dengan cermat.

Keberhasilan sebuah situs web bergantung pada jangkauan orang-orang yang terlibat dalam
pengembangannya, dan seberapa baik mereka bekerja sebagai sebuah tim. Profil khas anggota
tim mengikuti:
1. Site sponsors
2. Site owner
3. Project manajer
4. Site designer
5. Content developer
6. Webmaster
7. Digital experience analyst or CRO expert
8. Stakeholders
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Pilihan untuk melakukan outsourcing aktivitas pemasaran
digital yang berbeda

Ada 2 observasi :
1. Outside-in. Sebuah perusahaan sering kali mulai menggunakan teknologi pemasaran digital 

baru dengan melakukan outsourcing untuk beberapa aktivitas yang tidak memiliki keahlian
internal yang memadai.

2. Inside-out. Sebuah perusahaan mulai menerapkan pemasaran digital menggunakan
sumber daya yang ada di dalam departemen TI dan departemen pemasaran sehubungan
dengan perekrutan spesialis media digital namun terkadang terjadi masalah.

9



Agile software development

Setiap iterasi prototipe biasanya melewati tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 7.5, yaitu:

1. Discovery or analisis. Memahami persyaratan audiens situs dan persyaratan bisnis, yang 
ditentukan oleh strategi bisnis dan pemasaran (dan masukan komentar dari prototipe
sebelumnya).

2. Design. Menentukan fitur berbeda dari situs yang akan memenuhi persyaratan pengguna
dan bisnis seperti yang diidentifikasi selama analisis.

3. Develop. Pembuatan halaman web dan konten dinamis situs web.
4. Test and Review. Pemeriksaan terstruktur dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai

aspek situs memenuhi persyaratan asli dan berfungsi dengan benar.
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Agile software development

Agile Software Development : Pendekatan berulang untuk mengembangkan perangkat lunak dan 
fungsionalitas situs web dengan penekanan pada komunikasi tatap muka untuk mendapatkan, 
menentukan, dan menguji persyaratan.
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Scrum adalah metodologi yang 
mendukung Agile Software Development  
berdasarkan sprint 15-30 hari untuk
mengimplementasikan fitur dari product 
backlog. 'Scrum' mengacu pada 
pertemuan status proyek harian selama
sprint. Scrum melibatkan pemangku
kepentingan termasuk scrum master yang 
secara efektif merupakan manajer proyek, 
pemilik produk yang mewakili pemangku
kepentingan seperti pemilik bisnis dan 
pelanggan, serta tim scrum yang 
mencakup pengembang.



Agile software development

DevOps adalah prinsip atau pola piker pendekatan pengembangan sistem yang melibatkan hubungan
kolaboratif antara pengembangan (developer) dan tim operasi (operations) dengan tujuan mengurangi
waktu penerapan dan frekuensi pembaruan sistem dan meningkatkan stabilitasnya.
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Agile software development

Growth Hacking : Pola pikir yang 
memfokuskan aktivitas pemasaran pada 
peningkatan skala dan profitabilitas bisnis
melalui pengujian dan peningkatan teknik
untuk meningkatkan nilai titik kontak audiens
di seluruh siklus hidup pelanggan Jangkauan, 
Interaksi, Konversi, dan Keterlibatan.
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Initiation of a website project

Fase proyek ini harus melibatkan tinjauan terstruktur dari biaya dan manfaat mengembangkan situs 
web (atau membuat revisi besar ke situs web yang ada).

Inisiasi proyek situs web menyediakan kerangka kerja untuk proyek yang memastikan:
▸ ada komitmen manajemen dan staf untuk proyek;
▸ tujuan didefinisikan dengan jelas;
▸ biaya dan keuntungan ditinjau agar jumlah investasi yang sesuai di situs dapat tercapai;
▸ proyek akan mengikuti jalur terstruktur, dengan tanggung jawab yang diidentifikasi dengan jelas

untuk berbagai aspek seperti manajemen proyek, analisis, promosi dan pemeliharaan;
▸ Fase implementasi akan memastikan bahwa aspek-aspek penting dari proyek, seperti pengujian

dan promosi tidak dibatasi.
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Initiation of a website project

1. Domain name selection and registration : Proses pemesanan alamat web unik yang dapat
digunakan untuk merujuk pada website perusahaan berupa www. <Nama perusahaan>. com atau
www. <nama perusahaan> .id

2. Uniform resource locators (URLs) : Alamat web yang digunakan untuk menemukan halaman
web di server web. URL dapat dianggap sebagai metode pengalamatan standar, mirip dengan kode
pos, yang membuatnya mudah untuk menemukan nama domain atau dokumen di domain.

3. Selecting a hosting provider
4. Website performance optimisation : Kinerja dari website yang mudah diakses meskipun

konsumen memiliki bandwidth tinggi.
5. The availability of the website : Ketersediaan sebuah situs web merupakan indikasi betapa

mudahnya pengguna terhubung dengannya
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Defining site or app requirements

Fase penemuan atau analisis melibatkan penggunaan berbagai teknik riset pemasaran untuk
mengetahui kebutuhan bisnis dan audiens, baik itu situs web, situs seluler, aplikasi, atau laman sosial
perusahaan. Kebutuhan ini kemudian dapat digunakan untuk mendorong desain dan konten situs web.

1. Business requirements
2. Usability requirements
3. Web accessibility requirements
4. Localisation
5. Reviewing competitors’ websites
6. Designing the information architecture
7. Card sorting
8. Blueprints
9. Wideframes
10. Landing pages
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Defining site or app requirements

BUSINESS REQUIREMENTS
Dengan fokus pada desain yang berpusat pada pengguna, ada risiko bahwa persyaratan bisnis untuk
mencapai hasil pemasaran mungkin terpinggirkan. Marketing-led site design diinformasikan oleh
tujuan dan taktik pemasaran. Desain akan di pengaruhi oleh :
1. Customer acquisition
2. Customer conversion
3. Customer retention
4. Service quality
5. Branding

Persuasion marketing : Menggunakan elemen desain seperti tata letak, salinan, dan tipografi bersama
dengan pesan promosi untuk mendorong pengguna mengikuti jalur tertentu dan tindakan tertentu.
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Defining site or app requirements

USABILITY REQUIREMENTS
Pendekatan desain situs web yang dimaksudkan untuk memungkinkan penyelesaian tugas pengguna.
Usability adalah konsep yang dapat diterapkan pada analisis dan desain berbagai produk yang
menentukan seberapa mudah produk tersebut digunakan.

Dalam praktiknya, Usability melibatkan dua aktivitas utama :
1. Expert review : sering dilakukan pada awal proyek desain ulang sebagai cara untuk

mengidentifikasi masalah dengan desain sebelumnya
2. Usability testing. meliputi:
▸ mengidentifikasi pengguna situs dan mengidentifikasi tugas-tugas umum;
▸ meminta pengguna situs untuk melakukan tugas tertentu seperti menemukan produk atau

menyelesaikan pesanan;
▸ mengamati apa yang pengguna situs lakukan dan bagaimana tingkat keberhasilannya.
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Defining site or app requirements

WEB ACCESSIBILITY REQUIREMENTS
adalah Pendekatan desain situs yang dimaksudkan untuk mengakomodasi penggunaan situs dengan
menggunakan browser dan pengaturan yang berbeda. Contoh: tunanetra dan pengunjung dengan
disabilitas lain termasuk kontrol motorik, kesulitan belajar, dan pengguna tunarungu.

Ini tentang mengizinkan semua pengguna situs web untuk berinteraksi dengannya terlepas dari
kecacatan yang mereka miliki, atau browser web atau platform yang mereka gunakan untuk
mengakses situs.
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Defining site or app requirements

LOCALISATION
adalah menyesuaikan informasi situs web untuk masing-masing negara.
Aspek lebih lanjut dari customer-centricity untuk desain situs web adalah keputusan apakah akan
memasukkan konten tertentu untuk negara tertentu. Ini disebut sebagai pelokalan. Sebuah situs
mungkin perlu mendukung pelanggan dari berbagai negara dengan:
▸ different product needs;
▸ language differences;
▸ cultural differences

Singh dan Pereira (2005) memberikan kerangka evaluasi untuk tingkat lokalisasi :
1. Standardised websites (not localised)
2. Semi-localised websites
3. Localised websites
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Defining site or app requirements

REVIEWING COMPETITORS’ WEBSITES
Pembandingan situs web pesaing sangat penting dalam memposisikan situs web untuk bersaing
secara efektif dengan pesaing yang sudah memiliki situs web.

Kriteria pembandingan harus mencakup kriteria yang menentukan kinerja pemasaran perusahaan di
industri dan yang khusus untuk pemasaran web, sebagai berikut:
▸ Different product needs
▸ Financial performance
▸ Conversion efficiency
▸ Marketplace performance
▸ Business and revenue models
▸ Marketplace positioning
▸ Marketing communications techniques
▸ Services offered
▸ Implementation of services
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Defining site or app requirements

DESIGNING THE INFORMATION ARCHITECTURE
The Information Architecture merupakan kombinasi skema organisasi, pelabelan dan navigasi
merupakan suatu sistem informasi.

Manfaat membuat arsitektur informasi meliputi:
▸ Struktur dan kategorisasi informasi yang ditentukan akan mendukung tujuan pengguna dan organisasi, yaitu

aspek penting dari usability.
▸ Ini membantu meningkatkan ‘flow' di situs - model mental pengguna tentang di mana menemukan konten harus

mencerminkan konten di situs web.
▸ Search engine optimisation - daftar peringkat pencarian yang lebih tinggi seringkali dapat digunakan melalui

penataan dan pelabelan informasi secara terstruktur.
▸ Applicable for integrating offline communications - komunikasi offline seperti iklan atau surat langsung dapat

ditautkan ke halaman arahan produk atau kampanye untuk membantu mencapai direct response.
▸ Konten terkait dapat dikelompokkan untuk mengukur keefektifan situs web sebagai bagian dari desain untuk

analisis.
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Defining site or app requirements

CARD SORTING
Card sorting or web classification merupakan proses penyusunan cara pengorganisasian objek di situs
web secara konsisten. Menggunakan penyortiran kartu adalah cara di mana pengguna dapat terlibat
secara aktif dalam proses pengembangan arsitektur informasi.

Kelompok pengguna atau perwakilan yang dipilih akan diberikan kartu indeks dengan tulisan berikut ini, tergantung
pada tujuan proses penyortiran kartu:
▸ Jenis dokumen;
▸ Kata kunci dan konsep organisasi;
▸ Judul dokumen;
▸ Deskripsi dokumen;
▸ Label navigasi.

Kelompok pengguna kemudian mungkin diminta untuk:
▸ Kelompokkan bersama kartu yang mereka rasa berhubungan satu sama lain.
▸ Pilih kartu yang secara akurat mencerminkan topik atau area tertentu.
▸ Atur kartu berdasarkan hierarki - istilah tingkat tinggi (luas) hingga istilah tingkat rendah.
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Defining site or app requirements

BLUEPRINTS
menunjukkan hubungan antara halaman dan komponen konten lainnya, dan dapat digunakan untuk
menggambarkan sistem organisasi, navigasi dan pelabelan.

WIDEFRAMES
Juga dikenal sebagai 'skema', cara untuk menggambarkan tata letak halaman web individu. Teknik
yang terkait dengan blueprints adalah gambar rangka yang digunakan oleh perancang web untuk
menunjukkan tata letak halaman web.
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Defining site or app requirements
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Defining site or app requirements

LANDING PAGES
merupakan malaman masuk ke situs ketika pengguna mengklik iklan atau bentuk link lain dari situs perujuk. Ini bisa
menjadi halaman beranda tetapi lebih umum, atau halaman arahan dengan pesan yang difokuskan pada penawaran
di iklan. Ini akan memaksimalkan tingkat konversi dan kesukaan merek.

Menentukan desain template halaman untuk berbagai bentuk halaman arahan sangat penting bagi pemilik situs yang
ingin memaksimalkan tingkat konversi karena banyak pengunjung pertama kali tidak langsung mengakses web
perusahaan melainkan melalui search engine atau web lain yang diarahkan ke web perusahaan.

Chaffey dan Smith (2012) menyarankan ini adalah tujuan umum dan pertanyaan terkait yang perlu dipertimbangkan
untuk meningkatkan rasio konversi halaman arahan:
▸ Aim 1 – Generate response (online lead or sale and offline callback
▸ Aim 2 – Engage different audience types (reduce bounce rate, increase value events, increase return rate)
▸ Aim 3 – Communicate key brand messages (increase brand familiarity and favourability)
▸ Aim 4 – Answer the visitor’s questions (reduce bounce rates, increase conversion rates)
▸ Aim 5 – Showcase range of offers (cross-sell)
▸ Aim 6 – Attract visitors through search engine optimisation (SEO)
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Defining site or app requirements

LANDING PAGES
Proses meninjau wideframes kadang-kadang disebut sebagai storyboarding, meskipun istilah ini sering digunakan
untuk meninjau ide-ide kreatif daripada alternatif desain formal.
storyboarding : penggunaan gambar statis atau tangkapan layar dari berbagai bagian situs web untuk meninjau
konsep desain dengan kelompok pengguna.

Menurut Chaffey dan Wood (2010), tujuan wireframe adalah untuk:
▸ mengintegrasikan komponen yang tersedia secara konsisten pada halaman web (misalnya navigasi, kotak

pencarian);
▸ pesan dan kelompokkan tipe utama dari komponen;
▸ kembangkan desain yang akan memfokuskan pengguna pada pesan dan konten inti;
▸ manfaatkan ruang putih dengan benar untuk menyusun halaman;
▸ kembangkan struktur halaman yang dapat digunakan kembali dengan mudah oleh desainer web lain.
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Designing the user experience

Setelah analisis menentukan bisnis dan kebutuhan pengguna untuk sebuah situs, situs tersebut dapat dirancang. Fase
desain sangat penting untuk situs web yang sukses karena akan menentukan kualitas pengalaman yang dimiliki
pengguna situs.

User-centred design : desain berdasarkan pada pengoptimalan pengalaman pengguna menurut semua faktor,
termasuk antarmuka pengguna, yang mempengaruhinya.

Rosenfeld dan Morville (2002) menyarankan empat tahap desain situs yang juga memiliki basis yang berpusat pada
pengguna:
1. Identifikasi audiens yang berbeda.
2. Beri peringkat kepentingan masing-masing untuk bisnis.
3. Sebutkan tiga kebutuhan informasi terpenting dari audiens.
4. Minta perwakilan dari setiap tipe audiens untuk mengembangkan daftar keinginan mereka sendiri.
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Designing the user experience

Evaluating designs
Pengujian desain yang efektif untuk kegunaan bergantung pada tiga bidang menurut Bevan (1999b):
▸ Efektivitas - dapatkah pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan benar dan lengkap?
▸ Produktivitas (efisiensi) - apakah tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima?
▸ Kepuasan - apakah pengguna puas dengan interaksi tersebut?

Elements of site design
Nielsen (2000) menyusun bukunya tentang kegunaan web menurut tiga area utama, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
▸ Desain dan struktur situs - keseluruhan struktur situs; faktornya meliputi Coherence, Complexity, Legibility
▸ Desain halaman - tata letak halaman individu; meliputi Style situs (warna, image, layout), Personality situs (formal, fun)
▸ Desain konten - bagaimana teks dan konten grafik pada setiap halaman dirancang; meliputi Visual design (resolusi, kecepatan akses)

Mobile design considerations and techniques
▸ Mobile site design option A. Simple mobile site
▸ Mobile site design option B. Screen-scrape
▸ Mobile site design option C. Responsive design
▸ Mobile site design option D. HTML5
▸ Mobile site design option E. Adaptive design
▸ Personalisation
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Designing the user experience

Site navigation schemes
Dapat disarankan bahwa ada tiga aspek penting untuk situs yang mudah dinavigasi. Ini adalah: Consistency, Simplicity, Context.

▸ Menu options : Merancang dan membuat menu untuk mendukung navigasi menghadirkan beberapa opsi. Kombinasi menu berbasis
teks, tombol grafis atau gambar biasanya lebih disukai di situs modern untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas, persuasi, SEO, dan
kegunaan.

▸ Page design : Desain halaman melibatkan pembuatan tata letak elemen halaman yang sesuai untuk memenuhi tujuan kemudahan
ditemukan dan kegunaan. Meliputi : Page elements, Resizing, Consistency, Printing.

▸ Content design : Jelaslah bahwa pengalaman pelanggan yang menarik menuntut konten yang luar biasa, menarik, dan strategi
konten yang terencana dengan baik. Definisi tersebut menyarankan elemen-elemen manajemen konten yang perlu direncanakan dan
dikelola meliputi : Content engagement value, Content media, Content syndication, Content participation, Content access platform.

Pulizzi dan Barrett (2010) merekomendasikan pembuatan pemasaran konten yang didukung oleh prinsip-prinsip BEST. Singkatan BEST
adalah Behavioural, Essential, Strategic, Targeted.

Copywriting untuk web adalah bentuk seni yang berkembang, tetapi banyak aturan untuk copywriting yang baik seperti untuk media apa
pun. Kesalahan umum yang kami lihat di situs web adalah:
▸ Terlalu banyak pengetahuan yang diasumsikan pengunjung tentang perusahaan, produk dan layanannya;
▸ Menggunakan jargon internal tentang produk, layanan, atau departemen - menggunakan akronim yang tidak dapat dibaca.
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Designing the user experience
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Development and testing of content

Sistem manajemen konten adalah perangkat lunak untuk membuat, mengedit, dan memperbarui dokumen yang diakses melalui
intranet, ekstranet, atau Internet. Memilih sistem manajemen konten (CMS) yang tepat penting untuk memberikan pengalaman
pengguna yang baik dan juga penting untuk metode penerbitan konten yang efisien karena fasilitas tersebut dapat tersedia untuk orang-
orang di seluruh perusahaan.

Sistem manajemen konten profesional harus menyediakan fasilitas berikut:
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• Versioning
• Security and access control
• Use of plug-ins and widgets
• Publication workflow
• Tracking and monitoring
• Navigation and visualisation
• Flexibility to test new approaches

• Easy authoring system
• Search engine robot crawling
• Search-engine-optimisation-friendly markup
• Different page templates
• Link management
• Input and syndication

Testing the experience
Manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas situs web harus memiliki kesadaran dasar tentang pengembangan dan pengujian situs web.



Online retail merchandising : Bagi pemilik situs retail online, merchandising adalah
aktivitas penting, sama seperti pemilik toko retail fisik. Dalam kedua kasus tersebut,
tujuannya serupa - untuk memaksimalkan potensi penjualan bagi setiap pengunjung toko.

Site promotion or ‘traffic building’ : promosi situs untuk mendongkrak pengunjung
adalah topik penting yang merupakan bagian dari strategi pengembangan situs web.

Service quality
Penyampaian kualitas layanan dalam e-commerce dapat dinilai melalui peninjauan
kerangka pemasaran yang ada untuk menentukan tingkat kualitas layanan.
Dimensi kualitas layanan untuk layanan pelanggan di web :
• Tangibles - penampilan fisik dari fasilitas dan komunikasi;
• Reliability - kemampuan untuk melakukan layanan secara andal dan akurat;
• Responsiveness - kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan

yang cepat;
• Assurance - pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan;
• Empathy - memberikan perhatian, perhatian individual.
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Beberapa metode delivering services :
Straight-through processing, Call-backs, Live chat,
Co-browsing, Phone.

Dua dari Framework paling signifikan untuk
menilai kualitas layanan online adalah

1. WEBQUAL. Dimensinya meliputi : Information
quality, Functional fit to task, Tailored
communications, Trust, Response time, Ease
of understanding, Intuitive operations, Visual
appeal, Innovativeness, Emotional appeal,
Consistent image, Online completeness,
Relative advantage, Customer service.

2. E-SERVQUAL. Dimensinya meliputi :
Efficiency, Fulfilment, Reliability, Privacy,
Responsiveness, Compensation, Contact.
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