
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Pemasaran

Menurut Philip Kotler (2000), dari segi kelembagaan, pengerlian

pemasaran adalah sebagai berikut " Pemasaran adalah suatu proses sosial dan

manajerial dengan mana perorangan atau kelompok memperoleh apa yang

mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk dan

nilai dengan individu dan kelompok lainnya".

Menurut Peter Drucker, pemasaran adalah hal yang amat mendasar,

sehingga tidak dapat dianggap sebagai fungsi sendiri. Pemasaran adalah cara

memandang seiuruh perusahaan dari hasii akhirnya yakni dari pandangan

pelanggannya.

Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan

mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, penentuan produk yang hendak

diproduksi, menentukan harga pokok yang sesuai, menentukan cara - cara

promosi dan penyaluran atau penjualan produk tersebut.

Menurut William J. Staton ( 1989 ) adalah sebuah falsafah bisnis yang

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam konsep pemasaran ada tiga pokok yang mendasar, yaitu:



a. Orientasi pada konsumen

Perusahaan akan meneapai kesuksesan apabila perusahaan tersebut

berorientasi pada konsumen. Apabila perusahaan ingin melaksanakan

prinsip orientasi konsumen maka perusahaan harus melakukan hal - hal :

1) Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan

dipenuhi.

2) Memilih kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan

produk.

3) Menentukan produk dan program pemasarannya.

4) Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai dan

menafsirkan keinginan, sikap serta pcrilaku konsumen.

5) Menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran yang paling baik.

b. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral.

Pengintegrasian kegiatan pemasaran bcrarti bahwa setiap orang dan setiap

bagian perusahaan turut berkecimpung dalam usaha yang terkoordinasi

untuk memberi kepuasan kepada konsumen sehingga tujuan perusahaan

dapat terwujud. Sclain itu harus terdapat juga penycsuaian dan koordinasi

antara harga, produk, promosi dan saluran distribusi untuk menciptakan

hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen.

c. Mendapatkan laba melalui pemuasan konsumen.

Perusahaan menggunakan konsep pemasaran dengan maksud untuk

memperbaiki dan menciptakan hubungan baik dengan konsumennya.

Hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan konsumen sangat



bermanfaat dalam menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Faktor -

faktor yang menentukan perusahaan untuk mendapatkan laba adalah

banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi. I'api bukan

berarti perusahaan harus memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi

perusahaan harus dapat mendapatkan laba dengan cara membcrikan

kepuasan pada konsumen.

2.2. Konsep 4R dari Pemasaran

Salah satu konsep mutakhir yang banyak digunakan saat ini dan

memiliki peran penting dalam meneapai sukses pemasaran adalah konsep 4R,

yaitu:

a. Relationship (Hubungan)

Terjadi ketika pelanggan secara sukarela atau bahkan antusias melakukan

bisnis dengan sebuah perusahaan selama jangka waktu yang lama.

Membangun hubungan berarti mendekati pelanggan dan berusaha untuk

memahami dan melayani mereka dengan baik.

b. Retention (Ketahanan)

Bagaimana mempertahankan pelanggan yang kita inginkan dengan

memenuhi dan memuaskan keinginan mereka. Mempertahankan

pelanggan jauh lebih murah daripada mencari pelanggan. Fokus

seharusnya adalah pelanggan bcrtahan secara sukarela.



c. Referral (Perekomendasian)

Merujuk pada efek penyebaran berita dari mulut ke mulut yang merupakan

hasil dari kepuasan pelanggan. Pesan yang kuat dalam memuaskan

pelanggan akan dibawa orang lain. Ketika pelanggan merasa sangat puas

dengan suatu produk atau jasa, maka mereka akan cenderung

menyebarkan berita tersebut.

d. Recovery (Pemulihan)

Dari pelayanan yang buruk pada pelanggan haruslah menjadi komponen

penting dalam mengelola hubungan pelanggan. Akan tetapi, kesalahan

dapat diubah menjadi kesempatan untuk dapat mcmbuat pelanggan

terkesan dan memenangkan loyalitas mereka. Pemulihan dari suatu

kesalahan dapat menegaskan kembali komitmen dari pelanggan yang loyal

dan juga mendemonstrasikan kepada pelanggan baru kesungguhan

perusahaan untuk mclayani serta memuaskan pelanggan.
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2.3. Harapan Pelanggan

Harapan atau persepsi dideftnisikan sebagai seorang pelanggan yang

melalui proses menseleksi, mengorganisir dan menafsirkan stimulus ke dalam

suatu gambaran yang penuh arti dan kohcrcn tentang dunia. Contoh dari

stimulus adalah produk - produk, paket - paket, nama merk dan iklan.

Pelanggan biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat

dan apa yang mereka harapkan untuk dilihat itu biasanya didasarkan pada

kekenalan atau kelaziman. pengalaman sebelumnya atau rangkaian harapan

yang dikondisikan. Dalam konteks pemasaran para pelanggan cenderung

mempersepsikan produk - produk dan atribut produk menurut harapan mereka

sendiri, misalnya saja seseorang diberitahu oleh temannya bahwa suatu

minuman ringan memiliki suatu rasa yang pahit akan mungkin

mempersepsikan rasa minuman itu sebagai rasa pahit.

2.4. Kepuasan Pelanggan

Beberapa definisi kepuasan pelanggan diantaranya:

a. Wiikie (1990) menyatakan sebagai suatu tanggapan cmosional pada

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.

b. Kotler (1994) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan

dibanding dengan harapannya.

c. Day (dalam Tse dan Wilton, 1998) mendefinisikan sebagai suatu respon

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara
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harapan sebelumnya dan kinerja aktuai produk yang dirasakan setelah

pemakaian.

Tujuan Perusahaan

PRODUK

Nitai Produk Bagi
Perusahaan

Tingkat Kepuasan
Pelanggan

Gambar 2.1 Konsep
Kepuasan Pelanggan

/ Kebutuhan dan

I Keinginan
\ Pelanggan

Harapan Pelanggan
Terhadap Produk

2.5. Metode Pcngukuran Kepuasan Pelanggan

Cara yang digunakan untuk mengamati dan mengukur kepuasan

pelanggan (Kotler, 1996) antara lain :

a. Sistem keluhan dan saran

Perusahaan yang berwawasan pelanggan ( customer-oriented ) akan

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggarmya untuk

menyampaikan saran, pendapat, kesukaan, dan keluhan mereka. Media

yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu komentar ( yang bisa diisi
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langsung maupun dikirim via pos kepada perusahaan ), maupun saluran

telepon khusus bebas pulsa.

b. Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan yang responsive mengukur kepuasan pelanggan dengan

mengadakan survey berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan,

menelepon secara acak terhadap pelanggan maupun wawancara pribadi

untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja perusahaan.

Selain itu juga dapat ditanyakan tentang kinerja perusahaan pesaing.

c. Ghost Shopping (pelanggan pesaing)

Adalah menyuruh beberapa orang untuk berpura - pura berperan menjadi

pelanggan/pcmbcli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian

melaporkan titik - titik kuat maupun titik - titik lemah yang

dialami/dirasakan waktu membeli produk dari perusahaan sendiri maupun

pesaing.

d. Analisa Pelanggan yang Beralih

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli

atau yang telah bcrganti pcmasok untuk mengetahui dan memahami

penyebabnya (apakah harganya terialu tinggi, pelayanan kurang baik,

produknya kurang dapat diandaikan dan seterusnya), sehingga dapat

diketahui tingkat kehilangan pelanggan dan perusahaan dapat mengambil

kebijakan perbaikan /penyempurnaan selanjutnya.



14

2.6. Strategi —Strategi Meneapai Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah suatu rcspon pelanggan terhadap evaluasi

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktuai

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sedangkan pelanggan adalah

orang yang membeli atau menggunakan produknya atau orang-orang yang

berinteraksi setelah proses menghasilkan produk (Rahman, 2005).

Kepuasan pelanggan adalah inti dari pemasaran modern yang

berorientasi kepada pelanggan. Tingkat kepuaan dapat bcrubah dari waktu ke

waktu tetapi sepanjang pihak perusahaan dapat memelihara kepuasan

pelanggan, mereka akan tetap dating mengunjungi dan membeli pelayanan

yang ditawarkan perusahaan (repeat buying).

Timothy Foster menggambarkan ada lima strategi penting tentang

kepuasan pelanggan :

a. Kepuasan pelanggan adalah sesuatu proses yang aktif dan dinamis

b. Kepuasan tersebut seringkali memiliki dimensi sosial yang kuat

c. Makna dan emosi merupakan komponen integral dari kepuasan

d. Proses kepuasan bergantung pada konteks dan saling berhubungan

meliputi beTbagai paradigma, model dan mode.

e. Kepuasan produk selalu berkaitan dengan kepuasan hidup dan kualitas

hidup itu sendiri.
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2.7. Mekanismc Untuk Memahami Pelanggan

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan

untuk memenuhi standard dan kualitas tertentu, dan karena itu akan

mempengaruhi performansi perusahaan. Ada beberapa definisi tentang

pelanggan:

a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada penjual, akan tetapi

penjual yang bergantung pada pelanggan.

b. Pelanggan adalah orang yang membawa penjual pada keinginannya.

c. Tidak ada seorangpun yang menang berargumentasi dengan pelanggan.

d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting untuk dipuaskan.

Pelanggan yang harus dipuaskan dalam suatu sistem kualitas modern,

perlu terlebih dahulu diidentifikasi jenis - jenis pelanggan tersebut. Pada

dasarnya dikenal ada tiga macam pelanggan dalam sistem kualitas modern,

antara lain :

a. Pelanggan Internal

Adalah orang yang berada dalam suatu perusahaan dan memiliki pengaruh

pada performansi pekerjaan penjual. Prinsip hubungan pemasok pelanggan

harus dipelihara dalam sistem kualitas modern.

b. Pelanggan Antara

Adalah mereka yang bertindak sebagai perantara dan bukan sebagai

pemakai akhir produk. Dalam sistem kualitas modern, pihak - pihak yang

terlibat atau melakukan transaksi produk harus dipuaskan.
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c. Pelanggan Eksternal

Adalah pembeli atau pemakai akhir produk yang sering discbut sebagai

pelanggan nyata. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar

untuk menggunakan produk yang dihasilkan itu. Dalam sistem kualitas

modern, prinsip hubungan pemasok pelanggan harus dipelihara agar saling

memuaskan.

2.8. Mempertahankan Pelanggan

Dengan semakin kctatnya persaingan, tidaklah mengherankan apabila

banyak perusahaan yang merasa perlu untuk mempertahankan pelanggannya.

Terdapat berbagai cara untuk menarik dan mempertahankan pelanggan antara

lain adalah :

a. Memberikan potongan harga kepada pelanggan yang setia.

b. Memberikan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing, sehingga merasa

puas dan tidak akan lari ke perusahaan lain.

Kiat-kiat pemasaran yang dapat digunakan perusahaan untuk

mengembangkan ikatan serta kepuasan pelanggan yang lebih kuat adalah tiga

penciptaan nilai pelanggan, yaitu :

a. Pendekatan I adalah memberikan keuntungan finansia! bagi pelanggan.

b. Pendekatan II adalah meningkatkan ikatan sosial antara perusahaan

dengan pelanggan dengan cara mempelajari kebutuhan masing - masing

pelanggan serta memberikan pelayanan yang sifatnya lebih pribadi.

c. Pendekatan III adalah meningkatkan ikatan struktural.
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2.9. Konsep Loyalitas

Loyalitas diberikan orang enterprise serta produk dan normalnya

dikarakteristikkan sebagai keseimbangan dan kerjasama saling

menguntungkan. Konsep loyalitas sebuah konsumen yang dalam untuk

kembali membefi atau mcmiliki kegemaran terhadap produk dan jasa secara

konsisten di masa yang akan datang meskipun situasi mempengaruhi adanya

effort pemasaran yang memiliki potensi karena perpindahan kebiasaan (Engcl,

et. al, 1994).

Loyalitas bisa diciptakan dengan cara - cara sebagai berikut:

a. Mengintensifkan persaingan global.

b. Melakukan perubahan usaha manufaktur.

c. Memperkecil siklus dan kejenuhan pasar.

d. Menurunkan tingkat kesempatan untuk menciptakan produk pengganti.

c. Meningkatkan rangsangan ke depan terhadap pelayanan konsumen.

2.10. Mekanisme Untuk Memahami Ekspektasi Pelanggan

Ekspektasi atau harapan konsumen diyakini memiliki peranan yang

besar dalam menentukan kualitas produk ( barang / jasa ) dan kepuasan

konsumen. Pada dasarnya hubungan yang eral antara penentuan kualitas dan

kepuasan konsumen. Dalam mengevaluasi, konsumen akan menggunakan

harapannya sebagai standart atau acuan. Dengan demikian, ekspektasi /

harapan konsumenlah yang melatarbelakangi mengapa dua organisasi pada

bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh konsumennya. Pada intinya
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pemahaman terhadap ekspektasi adalah prasyarat untuk peningkatan kualitas

dan meneapai kepuasan total konsumen.

Mekanismc untuk memahami ekspektasi pelanggan dapat

menggunakan suatu kerangka kerja berdimensi dua, di mana dimensi pertama

mengklasifikasikan pendekatan yang dilakukan oleh pemasok ( supplier )

bergerak dari mode reaktif ke proaktif sedangkan dimensi kedua

mengidentifikasikan tingkat pemahaman yang mungkin dicapai oleh setiap

mekanisme.

2.11. Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Keunggulan suatu produk jasa

adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa

tersebut, apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan pelanggan.

2.12. Mengelola Kualitas Jasa

Suatu perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul bersaing adalah

memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara

konsisten. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman, pembicaraan dari

mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa yang

kemudian saling dibandingkan.

Terdapat lima detcrminan kualitas jasa yang dapat dirincikan sebagai

berikut (Martin, 2004):
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a. Keandalan (reahility): kemampuan untuk melaksanakan jasa yang

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.

b. Keresponsifan: Kcmauan untuk membantu pelanggan dan memberikan

jasa dengan cepat atau ketanggapan.

c. Keyakinan: pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan

mereka untuk menimbulkan kepercayaan.

d. Empati: syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi pada

pelanggan.

e. Bcrwujud: penampilan fasilitas fisik, peralatan personel dan media

komunikasi.

2.13. Customer Relationship Management ( CRM )

Customer Relationship Management merupakan suatu konsep di mana

pelanggan bukan hanya didapatkan, akan tetapi juga penting untuk

dipertahankan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan long-term value

bagi perusahaan tersebut. CRM bukanlah hal bam dalam dunia pemasaran,

CRM mencuat karena didukung oleh teknoiogi informasi yang mampu

memback-up dari sistem yang konvcnsional menjadi sistem yang terintegrasi.

Sebagai pemasar, harus mengetahui konsumen secara mendalam dan personal,

baik selera, keinginan, maupun gaya hidup.

Selain itu karena berubahnya tujuan perusahaan yang asalnya

production oriented company menjadi customer driven company, banyak

perusahaan - perusahaan yang memanjakan konsumen, membutuhkan biaya
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yang tidak sedikit, hal tersebut dapat diterima karena apabila konsumen

meneapai kepuasan mengakibatkan konsumen tersebut dapat membeli ulang

dan tidak beralih ke merk pesaing dan juga konsumen tersebut memberikan

pengaruh terhadap calon pembeli lainnya, dalam pemasaran dikenal sebagai

viral marketing.

2.13.1. Tiga strategi dasar untuk mengimplementasikan CRM :

a. Strategi pelanggan

Di mana untuk memahami segmen pelanggan dan kebutuhannya dalam

rangka pengembangan produk yang ditawarkan.

b. Strategi produk dan channel

Hal ini menerangkan suatu pengembangan produk dan saluran distribusi

serta mengidentifikasikan terobosan pasar yang paling cocok untuk

mendistribusikan produk atau jasa serta pelayanan secara efektif dan

efisien.

c. Strategi Infrastruktur yang terintegrasi dan mapan

Sebuah organisasi memastikan bahwa teknoiogi, sistem dan struktur

organisasi dapat mendukung terobosan pasar yang telah dibangun. Hal ini

memungkinkan untuk menempatkan tanggung jawab jasa dalam sebuah

terobosan pasar yang paling efisien. Strategi ini memungkinkan suatu

organisasi untuk membentuk terobosan pasar dalam suatu produk atau jasa

yang sama pula dengan tata cara penggunaan biaya yang efektif dan

efisien.

Keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:
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a. Perusahaan tersebut mampu memberikan respon yang lebih cepat dan baik

kepada pelanggannya.

b. Meningkatkan efisicnsi otomatisasi.

c. Melakukan profiling terhadap pelanggan untuk dapat mengenal perilaku

konsumen.

d. Menggunakan feedback dari konsumen untuk mengidentifikasi peluang •

peluang pemasaran baru.

e. Mendapatkan informasi yang dapat dibagi dengan partner - partner bisnis

perusahaan.

2.13.2. Elemen - elemen Customer Relationship Management:

a. Gudang data ( data warehousing ), sehingga seiuruh data berada pada

suatu tempat (centralized data).

b. Adanya teknoiogi call center.

c. Jaringan komunikasi untuk interaksi customer melalui internet.

d. Media tradisional untukface to face antara penjual dan pembeli.

e. Jalur pelayanan untuk pelangganmelakukankomunikasi atau klaim.

Serangkaian tindak lanjut harus dilakukan setelah itu, menyusul

diperolehnya informasi yang lengkap mengenai pelanggan, yaitu:

a. Tahap Knowing your customer, kenali pelanggan dengan baik dan

ciptakan hubungan yang dekat, personal (sifat, gaya hidup dan hari - hari

penting mereka).



22

b. Tahap Divesting unprofitable customer, melepaskan pelanggan yang tidak

menguntungkan karena perusahaan hanya bisa eksis jika dapat

meningkatkan kontribusi pelanggan terhadap pendapatannya.

c. Tahap Increasing value add for the customer, setelah melakukan seleksi,

meningkatkan nilai tambah untuk pelanggan yang potensial.

d. Tahap Customer interaction, melakukan komunikasi dua arah dengan

pelanggan untuk menghantarkan nilai tambah tersebut, misalnya

mempererat hubungan, memberi kemudahan dan informasi produk.

e. Tahap Ultimate benefit, optimalisasi keempat proses tersebut untuk

menciptakan keuntungan bagi perusahaan, keuntungan itu bisa berhentuk

penurunan biaya pemasaran dan penjualan serta peningkatan sales revenue

(pendapatan).

2.13.3. Tiga aspek penting yang harus dibenahi perusahaan dalam proses

imptementasi CRM :

a. Manusia

Aspek manusia meliputi cara berpikir manusia tentang bagaimana

melayani konsumen. Visi implementasi CRM harus jelas terlebih dahulu

dan dipahami oleh semua karyawan dalam perusahaan, scianjutnya adalah

aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan ketrampilan.

b. Proses dan prosedur

Perusahaan harus mengidentifikasikan secara jelas target market yang

dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani

konsumen.
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c. Sistem dan teknoiogi

Strategi pemilihan dan pengembangan teknoiogi CRM. Perusahaan perlu

membuat cetak btru tentang teknoiogi CRM seperti apa yang akan

digunakan, bagaimana proses implementasinya, training dan penerapan

yang berhubungan dengan sistem yang ada sekarang.

2.13.4. Tiga Fase Customer Relationship Management

Berdasarkan pendapat Kataloka ( 2000, pi 13 ) ada tiga tahap Customer

Relationship Management:

a. Acquiring New Customer

Mendapat pelanggan - pelanggan baru dengan mempromosikan

keunggulan produk atau jasa dalam inovasi dan kemudahan, karena nilai

suatu produk atau jasa bagi pelanggan adalah produk lebih baik dan

didukung oleh layanan yang memuaskan.

b. Enhancing The Profitabiliti ofExisting Customer

Meningkatkan keuntungan yang diperolch dari pelanggan yang sudah ada

dengan mendorong terciptanya produk atau jasa yang sudah dimiliki

pelanggan.

c. Retaining Profitable Customerfor Life

Fokus dari mempertahankan pelanggan yang memberi keuntungan adalah

pada penyesuaian layanan. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh

pelanggan, bukan apa yang dibutuhkan oleh pasar, karena nilai produk

atau jasa bagi pelanggan adalah nilai hubungan produktif yang paling

scsuai dengan kebutuhannya. Fokus perusahaan saat ini adalah bagaimana
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mempertahankan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan

daripada bagaimana mendapatkan pelanggan baru yang belum tentu

memberi keuntungan.

2.13.5. Kemampuan Utama Customer Relationship Management

Kemampuan utama yang dapat dilakukan oleh CRM (Kataloka 2000:

118) adalah:

a. Cross Selling and Up Selling

Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dengan

pelanggan, dengan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan

produk jasa complement.

b. Direct Marketing and Fulfilment

Pemasaran langsung dan pemenuhan permintaan berarti menjual dengan

baik dan mengirimkan pesanan pelanggan secara cepat. Manajemen

kampanye pemasaran (Campaign Management) mengatasi kesulitan

dalam hal pemasaran untuk banyak saluran dengan memungkinkan

perusahaan mengatur, mengintegrasikan, dan meningkatkan program

pemasaran. Pemenuhan permintaan pelanggan dan calon pelanggan secara

cepat, mudah efisien.

c. Customer Service and Support

Aplikasi mendukung bagi pctugas layanan pelanggan bekerjasama,

sehingga dapat mengatur dan menyelesaikan permintaan — permintaan

layanan dari pelanggan dan juga mendapatkan informasi detail yang
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dibutuhkan mengenai pelanggan. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar

dapat menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan efektif dan efisien.

d. Field Sen'ice Operation

Operasi layanan di Iapangan adalah perpanjangan layanan pelanggan yang

dilakukan jika permasalahan tidak dapat diselesaikan lewat telepon dan

membutuhkan pengiriman personiX atau barang secara fisik kepada

pelanggan.

Aplikasi pendukung memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal

pengiriman, mengatur logistik dan persediaan serta menangani kontrak -

kontrak dan pembukuan.

e. Retention Management

Menggunakan sumbcr daya perusahaan yang terbatas untuk pelanggan

yang menguntungkan dengan cara membedakan pelanggan atau

segmentasi pelanggan berdasar tipe layanan yang didaftarkan dan juga

historis transaksi. Untuk meneapai hasil yang efektif dibutuhkan

pengambilan informasi pelanggan yang sangat detail, sehingga perusahaan

dapat melayani pelanggan dengan lebih personal dan membedakan antara

pelanggan yang satu dengan yang lain. Pelanggan yang tidak

menguntungkan akan dipisahkan atau malah dibuang supaya tidak

menghabiskan sumber daya perusahaan.
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2.14. Metode Jendela Pelanggan ( Customer Window)

Metode jendela pelanggan adalah suatu alat yang diperkenalkan

ARBOR, Inc, suatu perusahaan riset pasar dan TQM (Total Quality

Management) yang berpusat di Philadelphia. Pendekatan jendela pelanggan

dimulai dari segmentasi pelanggan, kemudian mendesain pertanyaan -

pertanyaan riset untuk mempelajari kepuasan relatif dan kepentingan relatif

(urusan prioritas) dari karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan.

Hasil - hasil ini kemudian ditebarkan untuk memprioritaskan kesempatan

perbaikan - perbaikan pada simple grid yang mewakili inti dari jendela

pelanggan. Jendela pelanggan membagi karakteristik produk ke dalam empat

kuadran, yaitu :

a. Pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak

mendapatkannnya.

b. Pelanggan menginginkan karakteristik itu, dan ia mendapatkannya.

c. Pelanggan tidak menginginkan karakterisrik itu, tetapi ia

mendapatkannnya.

d. Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, dan ia tidak

mendapatkannya.



Pelanggan tidak puas, karakteristik yang diinginkan tidak diperoleh

PELANGGAN MENGINGINKAN

y Bravo

Don't W'ony

Be 1lapp\ /

PELANGGAN TIDAK MENGINGINKAN

Berhenti menawarkan atau mendidik pelanggan tentang manfaat

Gambar 2.3 Jendela pelanggan
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Dengan menggunakan jendela pelanggan sebagai alat analitis, kita

dapat mengetahui apakah posisi produk kita berada di kotak A, B, C, atau D.

Posisi terbaik apabila berada dalam kotak B ( Bravo ), di mana dalam hal ini

pelanggan memperoleh apa yang diinginkannya dari produk yang ditawarkan

sehingga pelanggan merasa puas.

Apabila posisi berada pada kotak A ( Attention ), dalam hal ini

dibutuhkan perhatian karena pelanggan tidak memperoleh apa yang

diinginkannya sehingga pelanggan menjadi tidak puas.

Jika posisi berada pada kotak C ( Cut or Communicate ), kita harus

menghentikan penawaran atau berusaha mendidik pelanggan tentang manfaat

dan karakteristik dari produk yang ditawarkan, karena dalam posisi ini

pelanggan tidak memperoleh apa yang diinginkan.
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Sedangkan apabila posisi berada dalam kotak D ( Don't Worry Be

Happy ), maka tidak menjadi masalah karena pelanggan tidak memperoleh apa

yang diinginkan.

2.15. Sampling untuk Pemcriksaan

Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari seiuruh elemen beserta

karakteristiknya yang menjadi obyek penyclidikan atau penelitian. Yang

dimaksud karakteristik disini yaitu sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang

dimiliki oleh elemen. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. n =

banyaknya elemen sampel yang biasa disebut besarnya sampel atau sample

size. Jumlah n pasti lebih kecil dari N.

Sampling adalah cara pengumpulan data kalau hanya elemen sampel

yang diteliti, Hasil pengolahan dari sampling disebut dengan perkiraan atau

estimate. Metode penarikan sampel lebih praktis, lebih murah harganya serta

memerlukan waktu dan tenaga lebih sedikit dibandingkan dengan sensus. Oleh

karena itu, dalam prakteknya sering digunakan penarikan sampel yang akan

memberikan nilai taksiran atau penduga. Data hasil penarikan sampel

(sampling) merupakan nilai penduga karena adanya kesalahan penarikan

sampel (sampling error).

Tujuan meneliti sampel (melakukan sampling) ialah untuk membuat

kesimpulan mengenai karakteristik populasi yaitu untuk pengujian hipotesis

dan membuat perkiraan, interval. Misalnya pengujian hipotesis tentang rata-

rata (p)7 proporsi (p) serta membuat perkiraan tentang keduanya.
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2.16. Hipotesis

2.16.1. Pengujian Statistik

Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang

mungkin benar atau tidak benar mengenai suatu populasi.

Hipotesis nol (null hypothesis) ditulis H , merupakan suatu hipotesis

yang akan diuji dan nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasil

eksperimen atau sampelnya.

Hipotesis alternatif (alternative hypotesis), dilambangkan dengan H ,

merupakan hipotesis tandingan atau alternatif.

Hipotesis seringkali dipergunakan untuk membuat keputusan sehingga

hipotesis harus diuji. Pengujian tersebut berdasarkan pada data empiris (yaitu

data yang berasal dari hasil penelitian suatu sampel), data hasil dari observasi

dan data hasil dari kejadian yang nyata.

2.16.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur-prosedur yang memungkinkan kita untuk

menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dan dapat juga untuk

menentukan apakah sampcl-sampel yang diamati berbeda secara nyata dari

hasil-hasil yang diharapkan.

Atas dasar nilai statistik sampel, keputusan diambil guna menentukan

apakah H diterima atau ditolak. Apabila H diterima, maka H ditolak dan

begitu sebaliknya.
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2.17. Korelasi

Apabila persamaan regresi telah diperoleh dan persamaan tersebut

signifikan atau ada pengaruh antara variabei bebas dengan variabei tidak

bebas, langkah selanjutnya adalah menentukan sejauh mana hubungan antar

variabei tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variable independent

dengan variable dependent kita dapat menggunakan analisis korelasi.

Secara matematis koefisien korelasi didapat dengan rumus:

NlXlX2-(lXi){lX2)

^nix,2 -{i^JInix,2 -(zx2f)

Kriteria pengujian:

r ~ +1, berarti ada korelasi positif sempurna antara x dan y

r = 0, berarti tidak ada korelasi

r = -1, bearti ada korelasi negatif sempurna antara x dan y

dimana:

r : koefisien korelasi

X : variabei bebas

Y : variabei tergantung

N : jumlah subyek

2.18. Rehabilitas

Rehabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang

mempunyai asal kata rely dan ability. Rehabilitas memiliki nama Iain seperti
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keterandalan, keajegan, konsistensi namun ide pokok yang terkandung dalam

konsep rehabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipcrcaya.

( Azwar, 2004)

Konsep rehabilitas dalam arti rehabilitas hasil ukur erat berkaitan

dengan error dalam pengambilan sample (sampling error) yang mengaeu

kepada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada

kelompok individu yang berbeda. ( Azwar, 2004 ).

2.19. Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut A dan kemudian

memang menghasilkan informasi mengenai atribut A, maka dikatakan sebagai

alat ukur yang memiliki validitas tinggi. (Azwar, 2004).


