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LANDASAN TEORI 

 

A.  CRM 

 Mengetahui pelanggan Anda dengan lebih baik akan memungkinkan Anda 

untuk melayani mereka dengan lebih baik dan menjaga mereka tetap setia 

selamanya. Ini adalah tema utama dari Customer Relationship Management 

(Rababah et al., 2011). Pemasaran saat ini bukan sebagai sebuah fungsi melainkan 

cara melakukan bisnis. Pemasaran bukan kampanye iklan baru atau promosi yang 

agresif. Pemasaran saat ini telah menjadi meliputi segalanya, bagian dari deskripsi 

pekerjaan setiap orang, dari resepsionis hingga dewan direksi. Pemasaran juga 

tentang bagaimana mengintegrasikan pelanggan ke dalam desain dari produk / 

layanan dan untuk merancang suatu proses yang sistematis untuk interaksi yang 

akan menciptakan substansi dalam hubungan. Dalam dunia yang kompetitif, 

perusahaan harus bekerja keras untuk memiliki nilai tambah. Mereka harus 

bekerja dengan pelanggan dan untuk menemukan cara-cara untuk bisnis uang 

yang tidak biasa menjadi lebih efisien untuk diri mereka sendiri dan lebih efektif 

untuk pelanggan (Zineldin, 2006). 

Sebuah perusahaan harus menciptakan hubungan dengan pelanggan yang 

memberikan nilai di luar yang disediakan oleh produk inti. Ini melibatkan 

menambahkan elemen tangible dan intangible untuk produk inti sehingga 

menciptakan dan meningkatkan "produk surround". Total nilai pelanggan dapat 

mencakup nilai fungsional dari produk, nilai pelayanan, nilai emosional, nilai 

 

 



16 
 

 

 

sosial, nilai bersyarat, dan nilai epistemik, dan gambar. Di sisi lain, total biaya 

pelanggan dapat mencakup harga moneter, waktu, upaya belanja, energi dan nilai 

biaya psikologis (Zineldin, 2006). 

CRM adalah sistem informasi yang melacak interaksi pelanggan dengan 

perusahaan dan memungkinkan karyawan untuk segera memperoleh informasi 

tentang pelanggan misalnya penjualan masa lalu dan penjualan saat ini dan / atau 

catatan pelayanan, catatan masalah yang belum terselesaikan atau panggilan 

masalah yang belum terpecahkan. Sebuah sistem CRM menyimpan semua 

informasi tentang pelanggan dalam database. Informasi misalnya nama pelanggan, 

apa yang mereka beli, dan apa masalah tentang pembelian mereka, masih 

dipertahankan dalam database CRM. Sistem tidak hanya menggunakan data ini 

untuk menghasilkan laporan sederhana namun dapat menghasilkan informasi 

penting untuk membantu koordinasi penjualan, pemasaran, dan departemen 

layanan pelanggan untuk lebih baik dan lebih cepat melayani kebutuhan 

pelanggan (Newby, 2007). 

Customer Relationship Management (CRM) terdiri dari pedoman, 

prosedur, proses dan strategi yang membuat organisasi mampu untuk 

menggabungkan interaksi pelanggan dan juga melacak semua informasi 

pelanggan terkait. Teknologi yang digunakan untuk menarik pelanggan baru dan 

pelanggan yang menguntungkan, mempertahankan dan memperkuat hubungan 

dengan pelanggan yang sudah ada. CRM berkisar pada konsep menjaga hubungan 

yang tahan lama, hubungan yang berharga dengan pelanggan. Hal tersebut 

menjadi lebih mudah ketika sebuah organisasi mengetahui pelanggannya dengan 
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sangat baik. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kesempatan dari hubungan 

pelanggan untuk membangun dan mempertahankan pelanggan dari waktu ke 

waktu, dan juga memantau semua area bisnis seperti pemasaran, penjualan, 

operasi, layanan, produksi dan SDM. Semua dapat dicapai dengan menjaga 

sebuah pandangan yang terintegrasi dari setiap pelanggan (Khan et al., 2012). 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan proses untuk 

memaksimalkan nilai kepada pelanggan melalui berbagai tindakan baik secara online 

maupun secara tradisional (Turban & Volonino, 2012). CRM menjelaskan strategi 

bisnis termasuk hubungan antar customer dan departemen termasuk juga hubungan 

antar departemen. CRM mempunyai filosofi customer-centric business. Semakin 

banyak organisasi yang menyadari pentingnya menjadi customer-centric di era 

kompetitif saat ini, mereka mengadopsi CRM sebagai strategi bisnis inti dan investasi 

(Mishra & Mishra, 2009). 

CRM mempunyai tiga buah fase, yaitu : 

1. Acquire 

Organisasi perlu mencari pelanggan baru untuk produk mereka sehingga 

membutuhkan strategi untuk menarik pelanggan potensial agar membeli produk. 

Diperkirakan bahwa biaya menarik pelanggan baru adalah lima kali biaya 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada saat ini (Qureshi et al., 2016).  CRM dapat 

membantu bisnis dalam memperoleh pelanggan baru melalui manajemen kontak yang 

sangat baik , pemasaran langsung, penjualan dan pemenuhan (Talet, 2012).  Akuisisi 

adalah tahap penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan (Qureshi et al., 

2016) (Verma, 2013). Untuk mencapai tujuan akuisisi pelanggan, organisasi cenderung 
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memusatkan perhatian mereka kepada yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi 

pelanggan (suspects), pemeriksaan (enquiries), pelanggan yang murtad, berkas 

pelanggan, pesaing yang mengoperkan pelanggan, dan pembeli yang sudah ada saat ini 

(Qureshi et al., 2016) (Verma, 2013). Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk 

memperoleh pelanggan potensial dan mempertahankan pelanggan yang berharga yang 

sudah ada saat ini (Qureshi et al., 2016). 

2. Enhance 

Fondasi dari CRM adalah membantu bisnis dengan menggunakan teknologi dan 

sumber daya manusia untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan dan 

untuk mempertinggi (enhance) nilai dari pelanggan (Thakur & Summey, 2010). 

Pemeliharaan yang baik pada sistem CRM dapat mempertinggi (enhance) peningkatan 

kinerja melalui pendapatan dan laba sejak adopsi CRM membangun hubungan jangka 

panjang (Muro et al., 2013). 

3. Retain 

Software CRM dan basis data memungkinkan sebuah bisnis untuk 

mengidentifikasi dan menghargai pelanggan yang setia dan selanjutnya 

mengembangkan target pemasaran dan inisiatif hubungan pemasaran (Talet, 2012). 

Pendekatan yang berorientasi pada retensi mengharuskan perusahaan untuk menjadi 

responsif terhadap masalah pelanggan dengan menjaga dialog terbuka dengan mereka 

(Zineldin, 2006). Pendekatan ini melibatkan program yang efektif untuk menerima dan 

menanggapi keluhan, sosialisasi aktif dan analisis data kepuasan pelanggan, dan 

pengembangan hubungan strategis jangka panjang dengan pelanggan melalui 

pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah (Zineldin, 2006).  

 

 



19 
 

 

 

Lingkungan operational CRM terdiri dari : 

1. Operational CRM 

Mengotomatisasi antarmuka dengan pelanggan dan tenaga penjualan (Gujrati, 

2016). CRM operasional mendukung perusahaan dalam kontak harian dengan 

pelanggan dengan mengotomatisasi kampanye pemasaran dan menyediakan karyawan 

perusahaan dengan semua data yang dibutuhkan ketika berkomunikasi dengan 

pelanggan (Santouridis & Tsachtani, 2015). 

2. Analytical CRM 

Analisis rumit dari data pelanggan yang dihasilkan oleh CRM operasional dan 

sumber-sumber lain seperti transaksi POS, transaksi situs web, dan penyedia data pihak 

ketiga. Dalam bisnis ritel ada sejumlah besar pelanggan tetapi setiap pelanggan berbeda 

satu sama lain. Untuk menjaga  hubungan pelanggan yang baik perusahaan iperkenalkan 

Analytical CRM. Analytical CRM tergantung pada pemasaran dan fungsi  penjualan dari 

organisasi karena keduanya adalah dasar perusahaan mendapatkan wawasan yang 

diperoleh tentang pelanggan. Alat BI yang berbeda-beda yang digunakan oleh 

Analytical CRM adalah data warehousing, data mining, dan OLAP untuk menyajikan 

pandangan terpadu dari pelanggan (Gujrati, 2016). 

Analytical CRM melakukan obtainment, penyimpanan, ekstraksi, interpretasi 

dan pelaporan data pelanggan bagi pengguna. Strategi CRM organisasi tergantung pada 

data infrastruktur yang menyimpan, menganalisis dan mengelola data terkait pelanggan 

pada tingkat yang luas. Bagian utama dari teknologi data dalam CRM adalah data 

warehousing, database management system; data mining (Avazzadeh, 2015). 
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Dalam CRM analitis, data pelanggan yang disimpan di gudang data dianalisis 

agar mendapatkan present yang berharga (valuable present) dan informasi bersejarah 

serta pola yang mungkin tersembunyi (Santouridis & Tsachtani, 2015). 

3. Collaborative CRM 

Collaborative CRM mendukung berbagi data pelanggan secara mulus dan 

pengetahuan melalui semua saluran kontak yang memungkinkan, sehingga memberikan 

komunikasi yang efisien antara karyawan perusahaan (Santouridis & Tsachtani, 2015). 

Konsep CRM  kolaboratif dapat secara luas dipahami sebagai kerja sama antara satu 

atau lebih pelaku rantai nilai (misalnya pemasok, mitra, pelanggan dan aktor eksternal 

lebih lanjut seperti e-markets) untuk mencapai manfaat pelanggan yang lebih banyak 

dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan (Reinhold & Alt, 2009). 

 

B. BI 

Operasi bisnis perusahaan modern dapat menghasilkan data dalam jumlah yang 

besar, dan alat analisis dan metode tradisional tidak mampu memenuhi persyaratan 

analisis bisnis yang tepat waktu dan akurat, sehingga Business Intelligence System (BIS) 

muncul untuk memenuhi kebutuhan zaman. Dengan perkembangan teknologi 

informasi, BIS telah dimanfaatkan secara luas di perusahaan-perusahaan, dan 

kebanyakan dari mereka menggunakannya untuk melakukan bisnis yang cepat dan 

efisien. BIS modern mencerminkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen 

rasional. Hal tersebut dapat mengintegrasikan dari beberapa jenis tanggal yang berbeda 

sumber dan menemukan pengetahuan baru dari data untuk meningkatkan akurasi 

peramalan dan proses pengambilan keputusan (Yan et al., 2012).  Organisasi dapat 
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menggunakan inteligensi bisnis dan teknologi informasi untuk mengumpulkan 

informasi dan menganalisisnya sehingga manajer dapat membuat keputusan yang baik 

dan penghematan biaya tambahan dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan 

produktivitas, serta penggunaan perangkat lunak dapat dirancang berdasarkan efektivitas 

struktur informasi inteligensi yang sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan mode 

informasi operasi dan penggunaan dalam kelas terbatas untuk manajer eksekutif 

inteligensi dapat mengembangkan dan nantinya untuk semua informasi dan data 

produksi dalam organisasi bisnis dan sebaiknya dimanfaatkan (Azma & Mostafapour, 

2012). 

Business Intelligence (BI) merupakan aplikasi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu membuat 

keputusan yang lebih baik (Turban & Volonino, 2012). BI adalah proses-proses, alat-alat 

bantu, dan teknologi untuk mengubah data menjadi informasi dan informasi menjadi 

pemahaman serta rencana untuk menggerakkan aktivitas bisnis yg efektif. BI 

menggunakan aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, 

dan menyediakan akses ke data untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih 

baik. BI adalah proses untuk mengekstraksi, mengubah, mengelola dan menganalisis 

data yang besar dengan membuat model matematis untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan untuk membantu membuat keputusan dalam masalah yang kompleks 

(Fitriana et al., 2011). Elemen BI adalah data darehouse, data mining dan sistem 

pendukung keputusan (Fitriana et al., 2011).  

Secara tradisional, sistem informasi telah dirancang untuk memproses 

transaksi diskrit untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti penerimaan order atau 
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transaksi rekening. Sistem ini tidak dirancang untuk mendukung pengguna yang 

ingin mengambil data pada tingkat agregasi yang berbeda dan menggunakan 

metode lanjutan untuk analisis data enterprise yang lebih luas. Sebuah sistem BI 

adalah kombinasi dari gudang data dan sistem pendukung keputusan. Pendekatan 

dasar BI ditunjukkan pada Gambar 3.1. Gambar tersebut juga mengungkapkan 

bagaimana data dari sumber yang berbeda dapat diekstraksi dan disimpan 

kemudian diambil untuk dianalisis.  Informasi dari rantai pasokan, point of sales 

dan call center dikumpulkan dan disimpan di gudang data. Dengan menggunakan 

alat pelaporan query BI informasi dianalisis untuk menemukan pola tersembunyi 

yang berguna (Ranjan, 2008). 

 

Gambar 3. 1. Pemahaman dasar BI (Ranjan, 2008) 

Alat BI diterima secara luas sebagai middleware baru antara aplikasi 

transaksional dan aplikasi pendukung keputusan, dengan cara memisahkan sistem 
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disesuaikan dengan penanganan yang efisien dari transaksi bisnis dari sistem yang 

disesuaikan dengan dukungan yang efisien untuk keputusan bisnis. Kemampuan BI 

termasuk dukungan keputusan, OLAP, analisis statistik, peramalan, dan data mining 

(Ranjan, 2008). 

Komponen utama yang membentuk BI adalah : 

1. Data warehouse 

Gudang data adalah komponen penting dari BI. Gudang data berorientasi 

subjek, terintegrasi. Gudang data mendukung propagasi fisik dari data dengan 

menangani berbagai records enterprise untuk integrasi, pembersihan, agregasi dan tasks 

query. Dapat juga berisi data operasional yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

data terintegrasi yang bisa diupdate yang digunakan untuk enterprise secara luas dalam 

pengambilan keputusan taktis  dari topik tertentu. Gudang data berisi live data , bukan 

snapshot, dan mempertahankan sejarah minimal (Ranjan, 2008). 

2. Data sources  

Sumber data dapat berupa basis data operasional, data historis, data eksternal 

(misalnya dari perusahaan riset pasar atau dari internet), atau informasi dari lingkungan 

data warehouse yang sudah ada. Sumber data dapat berupa basis data relasional atau 

struktur data lain yang mendukung lini dari aplikasi bisnis. Dapat juga berada pada 

berbagai platform dan dapat berisi informasi yang terstruktur, seperti tabel atau 

spreadsheet, atau informasi yang tidak terstruktur, seperti file plaintext atau gambar dan 

informasi multimedia lainnya (Ranjan, 2008). 

3. Data mart  
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Data warehouse kecil yang dirancang untuk mendukung departemen atau 

strategic business unit (SBU) (Turban & Volonino, 2012). Sebuah data mart memiliki 

lingkup yang terbatas yaitu mendukung region tertentu, unit bisnis, atau fungsi bisnis. 

Misalnya, data mart dapat berisi informasi penjualan untuk region atau lini produk 

tertentu. Sebagai perbandingan, sebuah DW enterprise berisi data penjualan untuk 

semua daerah dan sebagian besar produk, atau setidaknya dirancang dengan pemikiran 

tersebut. Sebuah data mart sebagian besar dibangun oleh IT pusat, tetapi cukup sering 

dikelola secara mandiri oleh departemen atau workgroup. Perbedaan antara DW 

enterprise dan data mart pada dasarnya adalah soal ruang lingkup (Bose, 2006). 

4. Query and reporting tools 

OLAP menyediakan multidimensi, ringkasan view dari data bisnis dan 

digunakan untuk pelaporan, analisis, pemodelan dan perencanaan untuk 

mengoptimalkan bisnis. Teknik dan alat OLAP dapat digunakan untuk bekerja dengan 

gudang data atau data mart yang dirancang untuk sistem inteligensi enterprise canggih. 

Proses sistem ini memerlukan query untuk menemukan tren dan menganalisis faktor-

faktor kritis. Software pelaporan menghasilkan data tampilan agregat untuk menjaga 

manajemen memperoleh informasi tentang keadaan bisnis mereka. Alat BI lain yang 

digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data adalah data mining dan data 

warehouse; sistem pendukung keputusan dan peramalan; gudang dokumen dan 

manajemen dokumen; manajemen pengetahuan; pemetaan, visualisasi informasi, dan 

dasbooard; sistem informasi manajemen, sistem informasi geografis; analisis tren; 

software sebagai layanan (Ranjan, 2008). 
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BI merupakan proses berbasis teknologi untuk menganalisis data dan 

menyajikan informasi yang ditindaklanjuti untuk membantu eksekutif perusahaan, 

manajer bisnis dan pengguna akhir lainnya membuat keputusan bisnis yang mempunyai 

lebih banyak informasi. BI meliputi berbagai alat, aplikasi dan metodologi yang 

memfasilitasi organisasi untuk mengumpulkan data dari sistem internal dan sumber 

eksternal, mempersiapkannya untuk analisis, membangun dan menjalankan query 

terhadap data, dan membuat laporan, dashboard dan visualisasi data untuk membuat 

hasil analisis tersedia untuk pengambil keputusan perusahaan serta pekerja operasional.  

BI dapat didefinisikan sebagai kemampuan kecerdasan manusia yang dapat berguna 

dalam kegiatan usaha. Hal tersebut diukur sebagai bidang studi yang baru, yang 

berfokus pada fungsi kemampuan kognitif manusia dan teknologi buatan dalam 

pengambilan keputusan manajemen untuk masalah bisnis (Gujrati, 2016). 

BI membantu dalam menyederhanakan data yang kompleks dan 

memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tingkat atas, akan 

membantu untuk merencanakan tujuan dan mengambil berbagai jenis keputusan 

yang berhubungan dengan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas 

informasi (output) yang tergantung pada kualitas data (input). BI digunakan untuk 

memeriksa kemampuan perusahaan, lingkungan yang kompetitif di mana 

perusahaan bersaing dan menyediakan solusi yang bermanfaat untuk mengambil 

tindakan dalam menghadapi pesaing (Gujrati, 2016). 

Sekelompok peneliti membagi BI menjadi tiga kategori, yaitu (Bahrami et 

al., 2012) : 
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1. Inteligensi Teknologi : Dalam jenis inteligensi ini, manfaat biaya dari situasi 

saat ini dan kebutuhan masa depan dan preferensi pelanggan kategori pasar 

yang baru dari peluang pasar kreatif dan membuat gerakan yang paling 

penting dan perubahan di bidang pemasaran dan distribusi. 

2. Inteligensi Strategis : Inteligensi ini menilai biaya dalam strategi kompetitif 

dalam jangka waktu yang ditentukan yang telah dibuat dari perubahan dalam 

struktur pesaing dan produk alternatif baru dan industri. 

3. Inteligensi Pasar : Inteligensi berarti menggambar peta keadaaan kebutuhan 

saat ini dan masa depan dan preferensi pelanggan, pasar baru, kategori 

peluang pasar kreatif dan pergerakan yang paling penting dan perubahan di 

bidang pemasaran dan distribusi. 

Manajerial melihat inteligensi bisnis (BI) untuk mendapatkan informasi 

yang tepat dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat 

membuat keputusan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pandangan teknis BI biasanya berpusat pada proses, atau aplikasi dan teknologi 

untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyediakan akses ke data 

untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik (Bose, 2009). 

Gambar 3.2. menampilkan tahapan evolusi BI dari tahun ke tahun. 
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Gambar 3. 2. Evolusi BI (Bose, 2009) 

Kemajuan pesat selama beberapa tahun terakhir pada capture data, 

kekuatan pemrosesan, transmisi data, transformasi data, dan kemampuan 

penyimpanan telah memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan berbagai 

database mereka ke dalam gudang data. Gudang data dikonseptualisasikan 

sebagai proses manajemen data terpusat dan pengambilan data. Inti dari 

pengembangan program BI yang baik adalah gudang data (Bose, 2009). 

Arsitektur BI enterprise  terdiri dari komponen-komponen berikut (Bose, 

2009) : 

1. integrasi data : kemampuan untuk konektivitas data terstruktur dan tidak 

terstruktur (misalnya teks) , kualitas data, ETL (extract, transform, dan load), 

migrasi data, sinkronisasi data, dan federasi data. 
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2. analisis lanjutan : data, teks, dan kemampuan penambangan web, sistem 

visualisasi, sistem rekomendasi, pemodelan prediktif dan deskriptif, 

peramalan, optimasi, simulasi, dsb. 

3. pengiriman inteligesi : kemampuan untuk menyampaikan BI secara tepat 

waktu untuk pengambilan keputusan yang efektif bagi keunggulan kompetitif 

di seluruh perusahaan. 

Software BI tidak hanya menyediakan kemampuan untuk memantau 

kinerja dan operasi bisnis, tetapi juga bisa membantu manajer bisnis dan 

pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi bisnis yang kompetitif. Ini 

adalah bidang yang berkembang dengan cepat dan telah diterapkan untuk berbagai 

domain, sehingga banyak aplikasi BI yang telah dikembangkan (Venkatesan, 

2014). Gambar 3.3. menampilkan evolusi BI dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2013. 

 

Gambar 3. 3. Evolusi BI (Venkatesan, 2014) 

BI telah diterapkan di banyak domain. Dalam sebagian besar domain, BI 

diterapkan untuk mengambil keputusan atau untuk memberikan masukan untuk 
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pengambilan keputusan. Misalnya, pendidikan tinggi, e-learning, pembuatan 

strategi, memerangi kejahatan, keuangan dan domain lainnya telah diterapkan 

untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kekuatan BI adalah integrasi data di 

tingkat yang berbeda dan memberikan informasi yang tepat untuk pengambilan 

keputusan pada saat yang tepat (Venkatesan, 2014). 

 

C. CRM Intelligence 

Strategi CRM dapat membantu menyediakan inteligensi bisnis yang vital. 

CRM menyediakan data pelanggan yang diperlukan untuk memberikan 

pencerahan yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang mempunyai 

lebih banyak informasi. Ketika sebuah perusahaan memahami apa yang 

diinginkan pelanggan, dapat membuat garis lurus antara tujuan bisnis dan strategi 

untuk memenuhi keinginan tersebut. Ini adalah fungsi inteligensi bisnis. Bisnis 

lintas dunia semakin menggunakan software BI untuk menunjang fungsi bisnis. 

Inteligensi bisnis berjalan jauh dalam membantu manajer mendapatkan  bisnis 

mereka yang kritikal dan pelanggan untuk mengambil keputusan yang efisien dan 

ditindaklanjuti. Manajer di sektor ritel dapat menggunakan analisis bisnis untuk 

mendapatkan wawasan tentang operasi toko, permintaan produk dan tren, perilaku 

pembelian pelanggan, stok dan persediaan untuk membuat keputusan strategis 

tentang penempatan produk, program loyalitas, promosi, pemasaran dan banyak 

lagi. Untuk sektor dengan persaingan yang meningkat dan pelanggan yang 

cenderung sangat sadar harga, wawasan pelanggan membantu ritel untuk 

memberikan campuran yang tepat dari produk, tempat dan promosi untuk 
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meningkatkan pendapatan toko. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan 

pengalaman belanja secara keseluruhan untuk menjaga pelanggan datang kembali 

(Gujrati, 2016). 

Gambar 3.4. menunjukkan model yang digunakan untuk menyelidiki 

penggunaan TI untuk sukses dalam katalog dan bisnis ritel online, yaitu biaya 

perpindahan, alat CRM/BI, diskriminasi harga, dan dampaknya pada kepuasan 

dan hubungan sebagai variabel independen bagi keberhasilan bisnis. Tiga variabel 

TI ini dipelajari karena strategi populer lainnya dimana pekerja bisnis di pasar 

telah dibahas dengan baik dalam literatur. Model ini menggambarkan bahwa 

variabel-variabel ini mempengaruhi kepuasan pelanggan dan hubungan yang 

mengarah pada kesuksesan (Phan & Vogel, 2010). 
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Gambar 3. 4. Model yang diusulkan untuk BI dan CRM (Phan & Vogel, 

2010) 

CRM menjadi penting saat ini karena sering jauh lebih mahal biaya untuk 

memperoleh pelanggan baru daripada untuk menjaga mereka. Namun, dalam 

hubungan yang berkembang secara bertahap, TI menyediakan alat yang baik 

untuk mengotomatisasi, memelihara, dan memanfaatkan mereka dari awal sampai 

sepanjang umur hubungan. Sebuah sistem CRM adalah tempat penyimpanan 

informasi pelanggan yang berisi semua profil pelanggan. Selain peran database 

tradisional, ia memiliki kemampuan personalisasi kebutuhan nasabah individu 

dengan membedakan produk atau jasa untuk setiap pelanggan yang unik. Strategi 

populer direkomendasikan untuk meningkatkan CRM termasuk penggunaan BI 

untuk diskriminasi harga, biaya lock-in/perpindah yang tinggi, dan alat-alat BI 

(Phan & Vogel, 2010). 
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D. OLAP 

Perusahaan memperluas web pelanggan mereka dengan menggunakan BI 

untuk menambang lebih lanjut hubungan pelanggan. BI membantu dalam 

mengkonsolidasikan, menganalisis, dan memberikan akses ke sejumlah besar data 

untuk pengambilan keputusan bisnis. Alat utama dari BI meliputi online 

analytical processing (OLAP) dan data mining (DM). OLAP adalah alat yang 

mendukung analisis multi-dimensi, yang memungkinkan pengguna untuk melihat 

data dalam data warehouse yang luas dalam dimensi yang berbeda dimana query 

database normal tidak akan mampu melakukan dengan cepat. Data mining adalah 

teknologi yang memperbolehkan pencarian melalui data dalam jumlah besar 

untuk pola bermakna dari perilaku konsumen seperti perilaku berpindah, pola 

penipuan, analisis keranjang pasar, dan tren konsumen (Phan & Vogel, 2010). 

Seiring perkembangan industri komputer, dari main frame berkembang  

menjadi komputer mini sampai PC desktop dan laptop, analisis juga menunjukkan 

kecepatan dalam perkembangan. Softwares sebelumnya difokuskan pada 

kemampuan pelaporan, yang paling sering ditampilkan sebagai dashboard digital 

dengan kemampuan pengolahan analisis online. Mulai tahun 1990, alat Online 

analytical processing (OLAP) dari perusahaan seperti Cognos, MicroStrategy, 

Business Objects, Oracle, Microsoft dan IBM memberikan kemampuan penting 

untuk pengguna, yaitu bisa memilah-milah data dalam berbagai cara. Alat OLAP 

terdahulu sebagian besar berupa alat pelaporan. Alat OLAP awalnya pre-cursors 

kemudian menjadi perangkat lunak analisis berbasis komputer yang lebih canggih 

di tahun-tahun berikutnya (Agrawal, 2014). 
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Selama BI dianalogikan dengan query OLAP dan alat pelaporan selama 

bertahun-tahun, banyak organisasi menemukan bahwa penggunaan informasi 

yang efektif membutuhkan lebih dari laporan yang menunjukkan data historis. 

Oleh karena itu, selain komponen pengiriman informasi dari BI, analisis lanjutan 

mulai mengumpulkan banyak perhatian pada strategi BI secara keseluruhan. 

Pengambilan keputusan yang efektif untuk keunggulan kompetitif yang 

mendorong perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dari BI (Bose, 2009). 

OLAP mendukung pengambilan keputusan berdasarkan multi-dimensi 

yang diorganisr dengan data ringkasan (agregat). Dalam analisis data 

multidimensi pembuat keputusan memerlukan data ringkasan yang berkaitan 

dengan subjek tertentu dan dia harus mempertimbangkan data yang berkaitan 

dengan faktor-faktor tertentu. Data ringkasan biasanya numerik dan terukur. Oleh 

karena itu, atribut yang mewakili mereka sering disebut atribut measure. 

 Faktor dasar dari analisis data ringkasan disebut dimensi, yang diwakili 

oleh atribut dimensi. Dengan memilih dimensi tertentu melalui mana suatu data 

ringkasan dianalisis dapat memperoleh pandangan ke data ringkasan. Dengan 

mengubah suatu dimensi dapat membangun pandangan yang berbeda. Hal ini 

terjadi melalui query OLAP, yang menentukan pandangan multidimensi baru dari 

pandangan dasar yang disediakan oleh gudang data (Bose, 2006). 

Pengambil keputusan sering perlu untuk data grup, misalnya mereka 

mungkin ingin mempertimbangkan dimensi pada berbagai tingkat detail. 

Sehingga, penting untuk mewakili dimensi sebagai hirarki bertingkat. Misalnya, 

dimensi time dan geografi dapat direpresentasikan sebagai hirarki bertingkat 
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masing-masing (hari, minggu, bulan, kuartal, tahun) dan (kota, negara bagian, 

negara) (Bose, 2006). 

Basis data  multidimensi saat ini dikembangkan tanpa model yang resmi 

diterima secara luas. Sehingga, tidak ada konsensus pada primitif dari dan tidak 

ada istilah didirikan pada pemodelan multidimensi. Namun, fitur umum dari basis 

data multidimensi adalah informasi direpresentasikan sebagai array multidimensi. 

Data ringkasan sering dimodelkan sebagai sebuah kubus data multidimensi yang 

terdiri dari measure dan atribut dimensi . Kubus data multidimensi dapat dianggap 

sebagai model logis atau konseptual dasar untuk OLAP sementara operasi 

ditetapkan untuk manipulasi data cube dapat bervariasi antara model. Pada tingkat 

instance, nilai-nilai atribut dimensi diasumsikan unik untuk menentukan nilai dari 

atribut semua measure (Bose, 2006). 

Model data OLAP terdiri dari data deskriptif (dimensi) dan nilai kuantitatif 

(measures), keduanya membangun kubus data OLAP. Dalam model data multi-

dimensi, data diatur dalam hierarki yang mewakili berbagai tingkat rincian. Hal 

ini memungkinkan pengguna untuk menghitung query yang kompleks, mengatur 

data yang muncul pada laporan dan beralih pandangan dari data dalam dimensi 

yang berbeda dengan lebih mudah. Kubus data OLAP, terdiri dari dua elemen: 

tabel fakta dan tabel dimensi. Pada tabel fakta, measures yang ditetapkan oleh 

pengguna (calculated members) digunakan untuk analisis data. Pada tabel 

dimensi, tingkat dimensi yang berbeda digunakan untuk view yang berbeda dari 

kubus data OLAP. Dalam pendekatan tradisional, ketika pengguna perlu 

mengambil informasi di multi-tabel, tabel yang digunakan untuk menemukan 
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informasi yang spesifik harus didefinisikan secara jelas dan structured query 

language (SQL) digunakan untuk mengambil informasi dari tabel. SQL adalah 

statement yang kompleks untuk mengambil hasil di sejumlah tabel. Ketika 

pengguna perlu mendapatkan hasil dari lebih banyak tabel, statement-nya akan 

lebih kompleks. Dalam pendekatan OLAP, tabel dibutuhkan untuk query dan data 

yang digunakan untuk melakukan perhitungan didefinisikan dalam dimensi dan 

measures  secara terpisah (Lee A.W.H. Ip, 2005). 

Sebuah model data OLAP yang populer adalah skema bintang meskipun 

berdasarkan intuisi daripada pada formalisme yang tepat. Pada data kubus 

multidimensi yang terdiri dari dimensi dan atribut measure disebut tabel fakta. 

Selain itu, berisi tabel dimensi untuk setiap atribut dimensi dalam skema bintang. 

Sebuah tabel dimensi menggambarkan sifat dari dimensi yang ada. Skema bintang 

merupakan sebagian besar dari model untuk penataan logis bagi data multidimensi 

(Bose, 2006). 

Semua model multidimensi yang mengandung fakta dan tabel dimensi  

merupakan varian dari skema bintang, skema bunga salju mungkin varian yang 

paling terkenal. Skema bunga salju merupakan skema bintang dengan tabel 

dimensi yang dinormalisasi (seperti pada model relasional) (Bose, 2006). 

 

 

 

 


