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OPTIMASI STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN
METODE INTEGER GOAL PROGRAMMING DENGAN

ANALISIS RECENCY, FREQUENCY DAN MONETARY
(RFM)

(Studi Kasus: PT. Cendana Teknika Utama, Malang)

ABSTRAK

Upaya yang dapat dilakukan suatu perusahaan untuk menarik minat
pelanggan adalah menyusun strategi pemasaran yang
menguntungkan. Salah satu cara untuk menentukan strategi
pemasaran adalah melalui goal programming. Pada penelitian ini
akan dilakukan analisis pelanggan meliputi 3 kategori, yaitu recency,
frequency dan monetary yang dapat disebut sebagai analisis RFM.
Hasil dari perhitungan goal programming diperoleh strategi optimal
kategori recency pada rentang tanggal terakhir transaksi dengan
tanggal acuan 31 Desember 2017, yaitu 0 - 74 hari atau pada rentang
bulan Oktober - Desember 2017 dan 112 - 259 hari atau pada rentang
bulan April - September 2017 dengan total keuntungan sebesar
Rp2.433.606.913,00. Pada kategori frequency, hasil optimal
diperoleh pada rentang 41 - 160 kali dan 181-200 kali transaksi
pembelian dengan total keuntungan Rp1.414.876.490,00. Pada
kategori monetary, hasil optimal diperoleh pada rentang jumlah
nominal transaksi, yaitu Rp22.000.001,00 - Rp110.000.000,00 dan
Rp198.000.001,00 - Rp220.000.000,00 dengan total keuntungan
sebesar Rp1.167.986.073,00, sehingga total keuntungan dari model
goal programming adalah Rp5.016.469.475,00.

Kata Kunci: Linear Programming, Integer Goal Programming,
Analisis RFM, Strategi Pemasaran.
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OPTIMIZATION OF MARKETING STRATEGY USING
INTEGER GOAL PROGRAMMING METHOD WITH

ANALYSIS OF RECENCY, FREQUENCY AND MONETARY
(RFM)

(Case Study: PT. Cendana Teknika Utama, Malang )

ABSTRACT

The effort that can be done by company to attract customer is to
develop a profitable marketing strategy. One way to define a
marketing strategy is using goal programming. In this research,
customer analysis includes 3 categories, namely recency, frequency
and monetary that can be said as analysis of RFM. The result of the
calculation of goal programming indicate the optimal strategy of
category recency in the range of the last date of transaction with the
reference date 31 December 2017, 0 - 74 days or on October -
December 2017 and 112 - 259 days or on April - September 2017
with total profit Rp2.433.606.913,00. In category frequency, the
optimal result in the range of 41 - 160 times and 181 - 200 times the
purchase transaction with total profit Rp1.414.876.490,00. In the
monetary category, optimal result in the range of total nominal
transaction Rp22.000.001,00 - Rp110.000.000,00 and
Rp198.000.001,00 - Rp220.000.000,00 with total profit
Rp1.167.986.073,00, then the total profit from goal programming
model is Rp5.016.469.475,00.

Keywords: Linear Programming, Integer Goal Programming,
Analysis of RFM, Marketing Strategy.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin maju dan berkembangnya dunia usaha, menciptakan
persaingan yang luar biasa ketat. Persaingan yang ada mengharuskan
pemilik usaha untuk selalu dapat memahami pasar yang terus
berkembang. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan
usaha adalah pelanggan. Pelanggan merupakan faktor yang
menentukan maju atau tidaknya suatu usaha bisnis. Mengetahui
posisi perusahaan tentang sejauh mana pencapaian yang telah
diperoleh dari target yang ditetapkan, apa yang kemudian menjadi
kendala atau hambatan baik eksternal maupun internal, termasuk
ancaman dari kompetitor dan sejauh mana strategi yang dipakai
mampu mendukung pencapaian yang diharapkan menjadi hal yang
sangat penting.

Pemasaran menekankan kepuasan konsumen sebagai sasaran
dalam hal harga, variasi produk atau jasa, kualitas produk, promo dan
sebagainya. Konsep pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang
memusatkan seluruh upayanya melalui strategi pemasaran (Howard,
1973). Perusahaan perlu melakukan perencanaan strategi pemasaran
untuk menyusun strategi yang menguntungkan dan menemukan
berbagai peluang menarik. Salah satu cara untuk menentukan strategi
pemasaran adalah melalui goal programming. Goal programming
merupakan metode yang mampu menyelesaikan kasus-kasus linear
programming yang memiliki lebih dari satu tujuan yang hendak
dicapai (Siswanto, 2007). Metode goal programming sering
digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus optimasi seperti,
optimasi perencanaan produksi barang, optimasi strategi pemasaran,
optimasi pendistribusian barang dan lain sebagainya.

Permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan metode goal
programming pada PT. Cendana Teknika Utama adalah permasalahan
optimasi strategi pemasaran. PT. Cendana Teknika Utama adalah
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi. PT. Cendana Teknika Utama memiliki lima bidang
usaha antara lain IT Multimedia, Modern Channel, IT Project, All
Operator dan E-Goverment. Bidang usaha yang akan dibahas pada
skripsi ini yaitu All Operator. All Operator menyediakan
produk-produk isi ulang pulsa elektronik semua operator dan
pembayaran PPOB, sehingga pada bidang usaha ini terjadi proses
transaksi pelanggan. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis
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pelanggan meliputi recency, frequency dan monetary dengan
menggunakan metode goal programming.

Penelitian ini merujuk pada artikel Asllani dan Alireza (2015)
yang berjudul Using Goal Programming to Increase the Efficiency of
Marketing Campaigns, membahas masalah peningkatan efisiensi
kampanye pemasaran menggunakan metode goal programming
dengan memperhatikan analisis pelanggan yang meliputi recency,
frequency dan monetary (RFM). Penelitian sebelumnya telah
membahas masalah optimasi hasil tanaman palawija dengan
menggunakan pendekatan goal programming (Nugroho, 2016) dan
optimasi perencanaan produksi jaket dan kaos dengan goal
programming (Ranggasasmita, 2015). Perbedaan kedua penelitian
sebelumnya dengan skripsi ini terletak pada penggunaan analisis
RFM dan jenis metode goal programming yang digunakan. Pada dua
penelitian tersebut menggunakan metode goal programming pada
umumnya tanpa menggunakan analisis RFM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan
yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keuntungan maksimal yang diperoleh dari formulasi
model integer linear programming untuk kategori RFM di PT.
Cendana Teknika Utama ?

2. Bagaimana solusi optimal dari model goal programming
dengan menciptakan prioritas dari perhitungan analisis RFM di
PT. Cendana Teknika Utama ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut.
1. Pelanggan yang diteliti berupa agen.
2. Biaya operasional dan pemasaran yang digunakan adalah biaya

yang dialokasikan untuk seluruh pelanggan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berdasarkan pokok permasalahan dari
skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keuntungan maksimal yang diperoleh dari
formulasi model integer linear programming untuk kategori
RFM di PT. Cendana Teknika Utama.
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2. Untuk mengetahui solusi optimal dari model goal programming
dengan menciptakan prioritas dari perhitungan analisis RFM di
PT. Cendana Teknika Utama.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk perusahaan, menerapkan metode goal programming

dengan analisis RFM untuk meningkatkan keuntungan bisnis
teknologi informasi dan komunikasinya.

2. Untuk pembaca, mengetahui dan memahami proses penentuan
strategi pemasaran yang optimal menggunakan metode goal
programming dengan analisis RFM.
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BAB II
DASAR TEORI

2.1. Pemasaran

Pemasaran (marketing) merupakan suatu proses bagi perusahaan
untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan membangun hubungan
yang kuat dengan konsumen (Kotler dan Amstrong, 1999).

Manajemen pemasaran adalah proses pengambilan keputusan,
perencanaan, pengawasan aspek-aspek pemasaran suatu perusahaan
yang berhubungan dengan konsep pemasaran yang ada di dalam
sistem pemasaran. Konsep pemasaran (marketing concept)
merupakan kegiatan perusahaan yang memusatkan seluruh upayanya
untuk mencari keuntungan. Konsep pemasaran dipilih berasaskan
pada ketersediaan produk dan fasilitas pemasaran yang berorientasi
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif
(Howard, 1973).

2.2. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran (marketing strategy) merupakan logika
pemasaran bagi perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen dan
mencapai hubungan yang menguntungkan (Kotler dan Amstrong,
1999). Perusahaan akan menentukan target pasar dan bauran
pemasaran yang terkait, sehingga perusahaan perlu melakukan
perencanaan strategi pemasaran untuk menyusun strategi pemasaran
yang menguntungkan dan menemukan berbagai peluang menarik.

Sebuah perusahaan perlu memperhatikan para pesaing dan
kedudukannya dalam suatu pasar. Hal tersebut dilakukan untuk
menentukan strategi pemasaran dan menerapkan strategi
penyerangan saingannya. Strategi-strategi penyerangan yang telah
dispesifikasikan ada 6 macam, yaitu strategi pemotongan harga,
strategi produk murah, strategi produk prestise, strategi
pengembangbiakan produk, strategi inovasi produk dan strategi
inovasi distribusi.

2.3. Linear Programming

Linear Programming yang disingkat LP merupakan salah satu
teknik Operation Research yang digunakan paling luas dan diketahui
dengan baik. LP merupakan metode matematika dalam
mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan
tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan
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biaya. LP banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan
masalah ekonomi, industri, militer, sosial dan lain-lain. LP berkaitan
dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematika
yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan linier dan sistem kendala linier
(Sri Mulyono, 2017).

Menurut Siswanto (2007), Linear Programming adalah salah satu
teknik Operation Research yang paling banyak digunakan
perusahaan-perusahaan di Amerika menurut penelitian Turban,
Russel, Ledbetter, Cox dan lain-lain. Di samping itu, teknik ini telah
menjadi dasar pengembangan teknik Operations Research yang lain,
seperti Goal Programming, Binary Integer Programming atau
Zero-One Programming.

Unsur-unsur yang membangun suatu linear programming adalah
sebagai berikut.

1. Variabel Keputusan
Variabel keputusan adalah variabel persoalan yang akan
mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Di dalam
proses pemodelan, penemuan variabel keputusan tersebut harus
dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan
dan kendala-kendalanya.

2. Fungsi Tujuan
Sebuah tujuan yang hendak dicapai harus diwujudkan ke dalam
sebuah fungsi matematika linear, kemudian fungsi tersebut
dioptimalkan terhadap kendala-kendala yang ada.

3. Fungsi Kendala
Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan
sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan
yang dibuat. Fungsi kendala untuk model linear programming
juga harus berupa fungsi linear.

Bentuk standar linear programming menurut Hiller dan
Lieberman (1990), dijabarkan sebagai berikut.
Maksimumkan atau minimumkan

Z = c1x1 + c2x2 + c3x3 + ...+ cnxn,

dengan batasan

a11x1 + a12x2 + a13x3 + ...+ a1nxn ≤ b1,

a21x1 + a22x2 + a23x3 + ...+ a2nxn ≤ b2,
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a31x1 + a32x2 + a33x3 + ...+ a3nxn ≤ b3,

.

.

.

am1x1 + am2x2 + am3x3 + ...+ amnxn ≤ bm,
dan x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, ..., xn ≥ 0.

Keterangan:
c1x1 + c2x2 + c3x3 + ...+ cnxn merupakan fungsi tujuan.
a11x1+a12x2+a13x3+ ...+a1nxn ≤ b1 merupakan fungsi kendala.
xn ≥ 0, merupakan batasan non negatif.
xn adalah variabel keputusan ke-n.

2.4. Integer Programming

Menurut Hiller dan Lieberman (1990), model untuk integer
programming atau pemrograman bilangan bulat serupa dengan model
linear progamming dengan ditambahkan satu batasan bahwa
peubah-peubahnya harus berupa bilangan bulat (integer).

Integer Programming terbagi menjadi 3, yaitu mixed integer
programming, pure integer programming dan 0-1 integer
programming atau biasa disebut binary integer programming.
Dikatakan mixed integer linear programming jika tidak semua
variabel keputusan berupa bilangan bulat, sedangkan dikatakan pure
integer programming jika semua variabel keputusan berupa bilangan
bulat dan dikatakan binary integer programming jika semua variabel
keputusan memiliki nilai berupa bilangan biner (0 atau 1).

Bentuk umum model Integer Programming dapat dinyatakan
sebagai berikut.
Maksimum atau minimum:

Z =
∑

cjxj ,

dengan batasan∑
aijxj(≤,=,≥)bi, (i = 1, 2, ...,m),

xj ≥ 0, (j = 1, 2, ...,m),
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xj bernilai integer untuk beberapa atau semua j.

Bentuk umum model binary integer programming dapat
dinyatakan sebagai berikut.

Z =
∑

cjxj ,

dengan batasan∑
aijxj(≤,=,≥)bi, (i = 1, 2, ...,m),

xj = 0 atau xj = 1, (j = 1, 2, ...,m),

xj =

{
1, jika keputusan ke j adalah ”ya”
0, jika keputusan ke j adalah ”tidak”.

2.5. Goal Programming

Menurut Siswanto (2007), model linear programming biasa tidak
mampu menyelesaikan kasus-kasus manajemen yang menghendaki
sasaran-sasaran tertentu dicapai secara simultan. Kelemahan ini
dilihat oleh A. Charnes dan W.M. Chooper. Mereka berdua kemudian
mengembangkan model pemrograman linear agar mampu
menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini, konsep dasar
model yang mereka temukan itu sudah mulai diperkenalkan pada
tahun 1955. Selanjutnya, pada tahun 1961, mereka mulai
mempopulerkan model tersebut dengan nama Goal Programming.
Model ini mampu menyelesaikan kasus-kasus linear programming
yang memiliki lebih dari satu tujuan yang hendak dicapai.

Model goal programming merupakan perluasan dari model linear
programming, sehingga seluruh asumsi, notasi, formulasi model
matematis, prosedur perumusan model dan penyelesaiannya tidak
berbeda. Perbedaan hanya terletak pada kehadiran sepasang variabel
deviasional yang akan muncul di fungsi tujuan dan di fungsi-fungsi
kendala. Oleh karena itu, konsep dasar linear programming akan
selalu melandasi pembahasan model goal programming.

2.5.1. Bentuk Umum Model Goal Programming

Menurut Siswanto (2007), bentuk umum model Goal
Programming adalah sebagai berikut.
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Min
∑m

i=1(d
−
i + d+i ),

dengan batasan: ∑n
j=1(aij)xj + d−i − d+i = bi,

xj , d
−
i , d

+
i ≥ 0,

∀i = 1, 2, ...,m dan j = 1, 2, ..., n.

Keterangan:
d−i : deviasi negatif (batas bawah dari ketercapaian tujuan i),
d+i : deviasi positif (batas atas dari ketercapaian tujuan i),
aij : koefisien variabel desain,
xj : variabel desain,
bi : tujuan.

2.5.2. Terminologi Goal Programming

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan
permasalahan pada goal programming. Berikut ini adalah istilah yang
terdapat pada goal programming menurut Mulyono (2017).

1. Variabel Keputusan (Decision Variables)
Seperangkat variabel yang tidak diketahui (dalam model LGP,
dilambagkan dengan xj , dimana j = 1, 2, .., n) yang akan dicari
nilainya.

2. Nilai Sisi Kanan (RHS)
Nilai-nilai yang biasanya menunjukkan ketersediaan sumber
daya (dilambangkan dengan bi) yang akan ditentukan
kekurangan atau kelebihannya penggunaannya.

3. Tujuan (Goal)
Keinginan untuk meminimumkan angka penyimpangan dari
suatu nilai RHS pada suatu goal constraint tertentu.

4. Kendala Tujuan (Goal Constraint)
Sinonim dari istilah goal equation, yaitu suatu tujuan yang
diekspresikan dalam persamaan matematika dengan
memasukkan variabel simpangan.

5. Faktor Tingkatan Prioritas(Preemtive Priority Factor)
LGP memberikan urutan preferensi tujuan melalui penggunaan
koefisien prioritas (P ). Tujuan (variabel simpangan) yang
memiliki prioritas pertama diberikan nilai fungsi tujuan P1,
tujuan dengan prioritas kedua diberi nilai P2, proses ini
diteruskan sampai semua tujuan telah diurutkan. Koefisien P1,
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P2 dan seterusnya bukan merupakan parameter atau variabel.
Pada umumnya mereka bukan suatu nilai angka, mereka hanya
menunjukkan tingkat prioritas. Suatu sistem urutan (yang
dilambangkan dengan Pk, di mana k = 1, 2, ...,K dan K
menunjukkan banyaknya tujuan dalam model) yang
memungkinkan tujuan-tujuan disusun secara ordinal dalam
model LGP. Sistem urutan itu menempatkan tujuan-tujuan
dalam susunan dengan hubungan seperti berikut.

P1 > P2 >>> Pk,
P1 merupakan tujuan yang paling penting,
P2 merupakan tujuan yang kurang penting dan seterusnya.

6. Variabel Simpangan (Deviasional Variables)
Variabel-variabel yang menunjukkan kemungkinan
penyimpangan negatif dari suatu nilai RHS kendala tujuan
(dalam model LGP dilambangkan dengan d−i di mana
i = 1, 2, ...,m dan m adalah banyaknya kendala tujuan dalam
model) atau penyimpangan positif dari suatu nilai RHS
(dilambangkan dengan d+i ). Variabel-variabel ini serupa
dengan slack variable dalam LP.

7. Pembobotan (Differential Weight)
Timbangan matematika yang diekspresikan dengan angka
kardinal (dilambangkan dengan Wki di mana
k = 1, 2, ...,K; i = 1, 2, ...,m) dan digunakan untuk
membedakan variabel simpangan i di dalam suatu tingkat
prioritas k.

8. Koefisien Teknologi (Technological Coefficient)
Nilai-nilai numerik (dilambangkan dengan aij) yang
menunjukkan penggunaan nilai bi per unit untuk menciptakan
xj .

2.5.3. Prosedur Perumusan Goal Programming

Perumusan masalah goal programming sangat mirip dengan
perumusan masalah pada linear programming maupun variasinya.
Langkah-langkah perumusan masalah goal programming meliputi
beberapa tahap, yaitu:

1. Menentukan variabel keputusan
Standarisasi variabel keputusan dinyatakan dengan notasi x,
sehingga xj adalah variabel keputusan ke-j. Pengembangan
dari metode goal programming ini adalah menentukan nilai
variabel keputusan yang optimal.
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2. Menyatakan fungsi kendala tujuan
Menurut Mulyono (2017), dalam teknik goal programming ada
enam jenis kendala tujuan yang berlainan. Setiap jenis kendala
tersebut memiliki maksud yang menentukan hubungannya
dengan fungsi tujuan. Jenis-jenis kendala tujuan tersebut
disajikan dalam Tabel 2.1.

3. Menentukan tingkat prioritas
Membuat urutan tujuan-tujuan yang apabila terdapat tujuan
mutlak, maka tujuan tersebut diletakkan pada prioritas
pertama. Sementara itu, tujuan-tujuan lain yang bersifat tidak
mutlak ditempatkan pada prioritas berikutnya. Prioritas untuk
setiap tujuan biasanya ditetapkan oleh pengambilan keputusan
dengan kerja sama dengan analisis.

4. Menentukan bobot variabel fungsi tujuan
Pemberian bobot Wki pada variabel simpangan yang terdapat
pada fungsi tujuan dilakukan pada masing-masing prioritas.
Pembobotan tersebut didasarkan pada tingkat keutamaan
masing-masing variabel simpangan yang berhubungan dengan
kendala tujuan dalam satu prioritas.

5. Menyatakan fungsi tujuan
Terdapat tiga jenis fungsi tujuan, yaitu:

(a) Fungsi pencapaian yang digunakan jika variabel
simpangan dalam suatu permasalahan tidak dibedakan
menurut urutan prioritas maupun pembobotan. Fungsi
pencapaian tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut.
Minimum Z =

∑m
i=1(d

−
i + d+i ).

(b) Fungsi pencapaian yang digunakan dalam suatu
permasalahan di mana urutan pencapaian tujuan
diperlukan atau diperhatikan. Fungsi pencapaian tersebut
dapat dinyatakan sebagai berikut.
Minimum Z =

∑m
i=1 Pk(d

−
i + d+i ).

(c) Fungsi pencapaian yang digunakan dalam suatu
permasalahan di mana tujuan-tujuan diurutkan sesuai
dengan prioritas yang dikehendaki, sedangkan variabel
simpangan pada setiap tingkat prioritas dibedakan dengan
menggunakan pembobotan yang berlainan yang
dilambangkan dengan Wki. Fungsi pencapaian tersebut
dapat dinyatakan sebagai berikut.
Minimum Z =

∑m
i=1WkiPk(d

−
i + d+i ).
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Tabel 2.1 Jenis-jenis kendala tujuan.

Kendala
tujuan

Variabel
simpangan

Kemungkinan
simpangan

Target nilai
RHS

aijXj+d−i = bi d−i negatif = bi
aijXj+d+i = bi d+i positif = bi
aijXj + d−i −
d+i = bi

d−i negatif dan
positif

≥ bi

aijXj + d−i −
d+i = bi

d+i negatif dan
positif

≤ bi

aijXj + d−i −
d+i = bi

d−i dan d+i negatif dan
positif

= bi

aij − d+i = bi d+i artificial tidak ada = bi

2.5.4. Jenis-jenis Goal Programming

Menurut Hiller dan Lieberman (1990), terdapat beberapa jenis
goal programming, yaitu:

1. Linear Goal Programming (LGP), yaitu proses pengambilan
keputusan multi objektif oleh fungsi-fungsi program linear.
Pemrograman ini memuat tujuan dan kendala secara sistematis,
dimana tiap-tiap fungsi dinyatakan sebagai target (goal). Ada 3
macam jenis target (goal) yang mungkin antara lain:

(a) A Lower, one-sided goal, adalah menentukan batas bawah
yang tidak boleh dilampaui.
Contoh: 12x1 + 9x2 + 15x3 ≥ 125.

(b) An Upper, one-sided goal, adalah menentukan batas atas
yang tidak voleh dilampaui.
Contoh: 5x1 + 7x2 + 8x3 ≤ 55.

(c) A two-sided goal, adalah menentukan batas yang harus
dicapai.
Contoh: 5x1 + 3x2 + 4x3 = 40.

2. Non-Linear Goal Programming, yaitu proses pengambilan
keputusan multi objektif yang dibentuk dari fungsi non linear
atau kombinasi dari fungsi linear dan non linear.

3. Integer Linear Goal Programming, yaitu model pengambilan
keputusan multi objektif yang dibentuk dari fungsi-fungsi
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linear, beberapa atau seluruh fungsi tujuan dibatasi dengan
nilai-nilai integer.
Model Integer Linear Goal Programming dapat dinyatakan
sebagai berikut.
Min

∑m
i=1(d

−
i + d+i ),

dengan batasan ∑n
j=1(aij)xj + d−i − d+i = bi,

xj , d
−
i , d

+
i ≥ 0,

∀i = 1, 2, ...,m dan j = 1, 2, ..., n,
xj bernilai integer untuk beberapa atau semua j.

2.6. Distribusi Frekuensi

Menurut Kustituanto dan Rudy (1994), distribusi frekuensi sering
disebut sebagai tabel frekuensi. Bentuk penyajian distribusi frekuensi
ini, data yang semula masih mentah (termasuk data yang telah
diurutkan) disusun dalam kelompok-kelompok data atau kelas-kelas
data tertentu. Distribusi frekuensi terbagi menjadi 4, yaitu distribusi
frekuensi dengan interval kelas sama, distribusi frekuensi dengan
interval kelas tidak sama, distribusi frekuensi dengan kelas terbuka
dan distribusi frekuensi relatif. Pada penelitian ini akan digunakan
distribusi frekuensi dengan interval kelas yang sama.

Istilah-istilah yang berhubungan dalam membentuk tabel
frekuensi adalah sebagai berikut.

1. Kelas atau Kelompok Data
Penentuan jumlah kelas diserahkan sepenuhnya kepada
penyusun distribusi frekuensi. Tidak ada pedoman baku yang
dapat dijadikan sebagai cara menentukan jumlah kelas. Untuk
memudahkan dalam menentukan jumlah kelas dapat digunakan
perumusan Sturges sebagai berikut.

Jumlah Kelas = 1 + 3,322 log n

dengan n adalah jumlah data observasi.
2. Interval Kelas

Interval kelas adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang
satu dengan kelas yang lainnya secara berurutan. Dalam
menentukan interval kelas, perlu diketahui terlebih dahulu
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jangkauan atau beda antara angka data terbesar dengan angka
data terkecil. Selanjutnya dapat digunakan perumusan
sederhana untuk menentukan interval kelas yaitu membagi
jangkauan dengan jumlah kelas.

3. Batas Kelas dan Tepi Batas Kelas
Batas-batas kelas (class limits) adalah dua angka yang
dijadikan sebagai pembatas kelas, yang terdiri dari batas kelas
atas dan batas kelas bawah. Tepi-tepi batas kelas (class
boundaries) dikatakan juga sebagai batas kelas nyata actual
class limits.

Langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi adalah
sebagai berikut.

1. Menentukan Jumlah Kelas
Penentuan jumlah kelas dilakukan dengan menggunakan
perumusan sturges,

Jumlah Kelas = 1 + 3,322 log n

dengan n adalah jumlah data observasi.
2. Menentukan Interval Kelas

• Jangkauan = angka data terbesar - angka data terkecil.
• Interval kelas, membagi jangkauan dengan jumlah kelas.

3. Menentukan Kelas-kelas Data
Penentuan kelas-kelas data yaitu menentukan batas kelas bawah
dan batas kelas atas sesuai dengan interval data.

4. Memasukaan Data.
Memasukkan angka-angka data ke dalam kelas-kelas yang
bersesuaian.

2.7. Analisis RFM

Analisa RFM adalah proses menganalisis perilaku pelanggan. Hal
ini umumnya digunakan dalam pemasaran database dan pemasaran
langsung. Analisis RFM merupakan suatu model perhitungan yang
terdiri dari tiga atribut domain yang memperhatikan transaksi
pelanggan berdasarkan tanggal transaksi terakhir (Recency), jumlah
transaksi (Frequency) serta nominal dari transaksi (Monetary).
Tujuan dari RFM adalah untuk meramalkan perilaku pelanggan di
masa depan (mengarahkan keputusan segmentasi yang lebih baik).

Menurut Ferdi Yusuf (2016), analisa RFM terdiri dari tiga dimensi
sebagai berikut.
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1. Recency
Recency adalah mengukur nilai pelanggan dengan melihat
perilaku pelanggan yang berkenaan dengan transaksi yang
dilakukannya paling akhir. Informasi terpenting yang tidak
boleh dilewatkan berkenaan dengan recency adalah tanggal
transaksi terakhir, karena proses ini bergantung pada selang
tanggal transaksi terakhir yang dilakukan oleh pelanggan
dengan tanggal acuan yang ditentukan.

2. Frequency
Frequency adalah mengukur nilai pelanggan dengan melihat
perilaku pelanggan yang berkenaan dengan aktivitas transaksi
yang dilakukan oleh pelanggan dalam satu periode. Satu
periode memiliki rentang waktu ditentukan, misalnya dalam 2
tahun berapa rata-rata transaksi yang dilakukan oleh
pelanggan. Jumlah pembelian pelanggan mempengaruhi
tingkat loyalitas pelanggan.

3. Monetary
Monetary adalah mengukur nilai pelanggan dengan melihat
perilaku pelanggan yang berkenaan dengan nilai pembelian
yang dilakukan oleh pelanggan dalam periode tertentu.
Semakin tinggi nilai pembelian maka semakin tinggi tingkat
loyalitas pelanggan.

2.8. Goal Programming dengan Analisis RFM

Goal Programming adalah pendekatan pemrograman matematika
dengan beberapa tujuan di mana beberapa diperlakukan sebagai
kendala dan bukan tujuan. Dalam jenis pemrograman matematika ini,
model secara otomatis menyesuaikan tingkat sumber daya tertentu
untuk memuaskan tujuan pembuatan pembuat keputusan.

Pada saat mengoptimalkan strategi pemasaran, pemodel perlu
memutuskan titik potong untuk recency (R), frequency (F) dan nilai
monetary (M) dengan tujuan memaksimalkan nilai customer lifetime
value (CLV) dalam anggaran terbatas. Jika pemodel tidak
mempedulikan nilai F dan M maka kita akan memiliki linear
programming sederhana untuk menentukan titik potong untuk R.
Untuk linear programming sederhana ini, proses solusinya akan
menghasilkan CLV maksimal hanya berdasarkan recency, yaitu VR.
Demikian pula, untuk frequency saja, tidak mempertimbangkan M
dan R, kita akan memiliki linear programming sederhana yang
ditemukan VF sebagai CLV maksimum untuk titik potong F. Dalam
kasus pemodelan linear programming untuk M maka CLV
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maksimum untuk titik potong M adalah VM. Pemodel dapat
mengambil masing-masing nilai VR, VF dan VM yang ditemukan
dalam menyelesaikan linear programming yang sesuai dengan ”goal”
dan mencoba menemukan solusi yang mendekati semua tujuan.
Ketidakmungkinan untuk mencapai semua tujuan secara simultan,
akan ditambahkan variabel baru untuk mewakili penyimpangan
dalam memenuhi tujuan.

2.8.1. Formulasi Model Integer linear programming untuk
Kategori ”Recency”

Tujuan untuk model binary integer programming dengan dimensi
recency adalah memaksimalkan keuntungan dari pembelian
pelanggan potensial dalam anggaran yang diberikan.

Variabel keputusan kategori ini didefinisikan sebagai berikut.

xi =


1, jika kampanye pemasaran menjangkau pelanggan dalam

recency i,

0, jika kampanye pemasaran tidak menjangkau pelanggan
dalam recency i.

Rumusan binary integer programming untuk kategori recency sebagai
berikut.
Fungsi Objektif:

Maksimum:

Zr =

R∑
i=1

Ni(piV − C)xi, (2.1)

dengan batasan:
R∑
i=1

NiCxi ≤ B, (2.2)

xi = {0, 1}, i = 1, .., R. (2.3)

Fungsi objektif memaksimalkan keuntungan yang diharapkan
(zr). Seseorang dalam keadaan recency ”i” memiliki peluang
membeli pi (dengan keuntungan ”V − C”) dan (1 − pi) untuk
peluang tidak membeli (dengan keuntungan”−C”). Oleh karena itu,
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nilai yang diharapkan dari keuntungan satu pelanggan dalam keadaan
i adalah:

pi(V − C) + (1− pi)(−C), (2.4)

atau dapat ditulis:
piV − C, (2.5)

untuk Ni pelanggan dalam recency i, keuntungan yang diharapkan
dari kelompok pelanggan adalah:

Ni(piV − C). (2.6)

Persamaan (2.1) menunjukkan jumlah keuntungan untuk semua
kelompok pelanggan yang ditargetkan untuk iklan (xi = 1) dan
persamaan (2.2) menetapkan batasan anggaran (B). Probabilitas
bahwa pelanggan dalam kelompok i yang akan membeli dapat
dihitung sebagai berikut.

pi =
nip

Ni
, (2.7)

keterangan:
i : indeks untuk kelompok pelanggan dalam kategori resensi tertentu

(i = 1, ..., R),
V : rata-rata pendapatan yang diharapkan dari pelanggan yang

kembali,
pi : probabilitas kelompok pelanggan recency i untuk melakukan

pembelian,
nip : jumlah pelanggan dalam kelas recency i yang benar-benar

kembali melakukan pembelian berikutnya,
Ni : jumlah pelanggan saat ini dalam kelas recency i,
C : biaya rata-rata untuk mencapai pelanggan selama kampanye

pemasaran,
B : batas anggaran kampanye pemasaran.

2.8.2. Formulasi Model Integer Linear Programming untuk
Kategori ”Frequency”

Tujuan untuk model binary integer programming dengan dimensi
frequency adalah memaksimalkan keuntungan dari potensi pembelian
pelanggan dalam anggaran yang diberikan.
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Variabel keputusan kategori ini didefinisikan sebagai berikut.

xj =


1, jika kampanye pemasaran menjangkau pelanggan dalam

frequency j,

0, jika kampanye pemasaran tidak menjangkau pelanggan
dalam frequency j.

Rumusan binary integer programming untuk kategori frequency
sebagai berikut.
Fungsi Objektif:

Maksimum:

Zf =

F∑
j=1

Nj(pjjV − C)xj , (2.8)

dengan batasan:
F∑

j=1

NjCxj ≤ B, (2.9)

xj = {0, 1}, j = 1, .., F. (2.10)

Fungsi objektif dalam persamaan (2.8) memaksimalkan
keuntungan yang diharapkan (Zf ). pj adalah peluang pelanggan
dalam keadaan frequency j untuk membeli dan (1 − pj) untuk
peluang pelanggan tidak membeli. Keuntungan dari pelanggan
dihitung sebagai (jV − C) bila ada pembelian. Akan tetapi, jika
tidak ada pembelian maka keuntungan menjadi (−C). Oleh karena
itu, keuntungan yang diharapkan dari satu pelanggan di keadaan ”j”
sebagai berikut.

pj(jV − C) + (1− pj)(−C), (2.11)

atau dapat ditulis
pjjV − C, (2.12)

untuk Nj pelanggan dalam frequency j, keuntungan yang diharapkan
dari kelompok pelanggan adalah

Nj(pjjV − C). (2.13)
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Jika jumlah pelanggan adalah Nj maka probabilitas bahwa pelanggan
dalam kelompok ini akan membeli dapat dihitung sebagai berikut.

pj =
njp

Nj
, (2.14)

keterangan:
j : indeks untuk kelompok pelanggan dalam kategori frekuensi

tertentu (j = 1, ..., F ),
V : rata-rata pendapatan yang diharapkan dari pelanggan yang

kembali,
pj : probabilitas kelompok pelanggan frequency j untuk melakukan

pembelian,
njp : jumlah pelanggan dalam kelas frequency j yang benar-benar

kembali melakukan pembelian berikutnya,
Nj : jumlah pelanggan saat ini dalam kelas frequency j,
C : biaya rata-rata untuk mencapai pelanggan selama kampanye

pemasaran,
B : batas anggaran kampanye pemasaran.

2.8.3. Formulasi Model Integer Linear Programming untuk
Kategori ”Monetary”

Tujuan untuk model binary integer programming dengan dimensi
monetary adalah memaksimalkan keuntungan dari potensi pembelian
pelanggan dalam anggaran yang diberikan.

Variabel keputusan kategori ini didefinisikan sebagai berikut:

xk =


1, jika kampanye pemasaran menjangkau pelanggan dalam

moneter k,
0, jika kampanye pemasaran tidak menjangkau pelanggan

dalam moneter k.

Rumusan binary integer programming untuk kategori monetary
sebagai berikut.
Fungsi Objektif:
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Maksimum:

Zm =

M∑
k=1

Nk(pkkV − C)xk, (2.15)

dengan batasan:
M∑
k=1

NkCxk ≤ B, (2.16)

xk = {0, 1}, k = 1, ..,M. (2.17)

Fungsi objektif dalam persamaan (2.15) memaksimalkan
keuntungan yang diharapkan (Zm). Persamaan (2.16) menciptakan
batas anggaran. pk adalah peluang pelanggan dalam keadaan
monetary k untuk membeli dan (1 − pk) untuk peluang pelanggan
tidak membeli. Keuntungan dari pelanggan dihitung sebagai
(kV − C) bila ada pembelian. Akan tetapi, jika tidak ada pembelian
maka keuntungan menjadi (−C). Oleh karena itu, keuntungan yang
diharapkan dari satu pelanggan di keadaan ”k” sebagai berikut.

pk(kV − C) + (1− pk)(−C), (2.18)

atau dapat ditulis:
pkkV − C, (2.19)

untuk Nk pelanggan di monetary k, keuntungan yang diharapkan dari
kelompok pelanggan adalah

Nk(pkkV − C). (2.20)

Jika jumlah pelanggan adalah Nk, maka probabilitas bahwa pelanggan
dalam kelompok ini akan membeli dapat dihitung sebagai berikut.

pk =
nkp

Nk
, (2.21)

keterangan:
k : indeks untuk kelompok pelanggan dalam kategori moneter

tertentu (k = 1, ...,M),
V : rata-rata pendapatan yang diharapkan dari pelanggan yang
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kembali,
pk : probabilitas kelompok pelanggan monetary k untuk melakukan

pembelian,
nkp : jumlah pelanggan dalam kelas monetary k yang benar-benar

kembali melakukan pembelian berikutnya,
Nk : jumlah pelanggan saat ini dalam kelas monetary k,
C : biaya rata-rata untuk mencapai pelanggan selama kampanye

pemasaran,
B : batas anggaran kampanye pemasaran.

2.8.4. Model Goal Programming: Menciptakan Prioritas

Misalkan hasil perhitungan analisis RFM diperoleh nilai
R > F > M , dengan tingkat prioritas adalah P1, P2 dan P3, di mana
P1 > P2 > P3 > 0. Akan ditambahkan variabel S1, S2 dan S3 untuk
mewakili penyimpangan memenuhi tujuan 1, 2 dan 3.
Berikut ini adalah formulasi LP untuk meminimalkan penyimpangan
keuntungan:
Minimum:

Z = P1S1 + P2S2 + P3S3, (2.22)

dengan batasan:

R∑
i=1

Ni(piV − C)xi + S1 = Zr, (2.23)

F∑
j=1

Nj(pjjV − C)xj + S2 = Zf , (2.24)

M∑
k=1

Nk(pkkV − C)xk + S3 = Zm, (2.25)

R∑
i=1

NiCxi +

F∑
j=1

NjCxj +

M∑
k=1

NkCxk ≤ B. (2.26)

xi = {0, 1}, i = 1, ..., R, (2.27)
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xj = {0, 1}, j = 1, ..., F, (2.28)

xk = {0, 1}, k = 1, ...,M. (2.29)

Persamaan (2.22) mewakili fungsi objektif. Persamaan (2.23),(2.24)
dan (2.25) merupakan batasan baru yang ditambahkan pada model.
Persamaan (2.26) memastikan bahwa anggaran keseluruhan B tidak
terlampaui. Persamaan (2.27),(2.28) dan (2.29) memastikan nilai
solusi biner untuk variabel keputusan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Data penelitian diambil di PT. Cendana Teknika Utama, yang
beralamat di Jl. Soekarno Hatta NR. 24-25, Malang pada bulan April
2018.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, menurut Misbahuddin dan
Hasan (2013) data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian
atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini
disebut juga data asli atau data baru.

2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang
telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau
laporan-laporan penelitian terdahulu.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data
sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan di PT. Cendana Teknika
Utama, Malang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
data pelanggan satu tahun terakhir antara lain.

1. Tanggal transaksi pelanggan.
2. Jumlah transaksi pelanggan.
3. Nominal transaksi pelanggan.
4. Budget atau batas anggaran kampanye pemasaran.
5. Jumlah biaya kampanye pemasaran yang telah digunakan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Rozak (2012), dalam pengumpulan data dapat dilakukan
dengan beberapa cara, yaitu wawancara, angket, observasi dan
penelusuran literatur.

1. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan tanya
jawab dengan responden secara langsung atau dengan perantara
yang mengetahui masalah (objek)yang akan diteliti.
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2. Angket (kuisioner)
Angket adalah suatu cara mengumpulkan data, di mana
responden mengisi daftar isian atau daftar pertanyaan yang
telah disiapkan. Daftar isian tersebut dapat berbentuk obyektif
atau uraian tentang hal yang akan diteliti.

3. Observasi (pengamatan)
Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara
mengamati secara langsung terhadap objek. Cara pengumpulan
seperti ini dapat dilakukan di laboratorium atau di luar
laboratorium.

4. Penelusuran Literatur
Penelusuran literatur adalah suatu cara pengumpulan data
dengan cara menelusuri bagian atau seluruh data yang telah
dicatat atau dilaporkan oleh peneliti sebelumnya, yang
dilakukan di perpustakaan atau lembaga yang menyediakan
data yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan
mengunakan 2 metode yaitu penelusuran literatur dan wawancara.

3.4. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah
Memahami dan melakukan identifikasi terhadap posisi dan
pencapaian perusahaan, kendala atau hambatan dalam usaha,
serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan bisnis.

2. Studi Pustaka
Mempelajari dan memahami materi tentang goal programming
dan analisis RFM, serta mencari beberapa referensi dari artikel
yang ditulis oleh Asllani dan Alireza (2015).

3. Pengambilan Data
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data
sekunder, data diambil dari penelusuran pada catatan atau
laporan PT. Cendana Teknika Utama serta wawancara dengan
pihak yang terkait. Data yang diambil meliputi tanggal
transaksi pelanggan, jumlah transaksi pelanggan, nominal
transaksi pelanggan, batas anggaran kampanye pemasaran dan
jumlah biaya kampanye pemasaran yang telah digunakan.

4. Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan
kategori.
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5. Perhitungan Analisis RFM
Dalam melakukan perhitungan analisis RFM terdapat 3 tahap
sebagai berikut.
Tahap 1: Perhitungan analisis RFM kategori recency.

(a) Menghitung nilai V , yaitu dengan membagi jumlah
pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

(b) Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan
recency i untuk melakukan pembelian (pi) menggunakan
persamaan (2.7).

(c) Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas i
menggunakan persamaan (2.5).

(d) Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.6).

(e) Menghitung nilai cost of campaign, yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Ni.

(f) Menentukan nilai variabel keputusan xi.
(g) Membatasi fungsi objektif menggunakan persamaan (2.2).
(h) Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan

keuntungan yang diharapkan menggunakan persamaan
(2.1).

Tahap 2: Perhitungan analisis RFM kategori frequency.
(a) Menghitung nilai V , yaitu dengan membagi jumlah

pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

(b) Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan
frequency j untuk melakukan pembelian (pj)
menggunakan persamaan (2.14).

(c) Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas j
menggunakan persamaan (2.12).

(d) Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.13).

(e) Menghitung nilai cost of campaign, yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Nj .

(f) Menentukan nilai variabel keputusan xj .
(g) Membatasi fungsi objektif menggunakan persamaan (2.9).
(h) Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan

keuntungan yang diharapkan menggunakan persamaan
(2.8).

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahap 3: Perhitungan analisis RFM kategori Monetary.
(a) Menghitung nilai V , yaitu dengan membagi jumlah

pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

(b) Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan
monetary k untuk melakukan pembelian (pk)
menggunakan persamaan (2.21).

(c) Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas k
menggunakan persamaan (2.19).

(d) Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.20).

(e) Menghitung nilai cost of campaign, yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Nk.

(f) Menentukan nilai variabel keputusan xk.
(g) Membatasi fungsi objektif menggunakan persamaan

(2.16).
(h) Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan

keuntungan yang diharapkan menggunakan persamaan
(2.15).

6. Menciptakan Prioritas dari Perhitungan analisis RFM
Setelah diperoleh solusi yang berupa keuntungan maksimal
dari perhitungan analisi RFM, diurutkan dari solusi yang
terkecil ke solusi yang terbesar, kemudian keuntungan terkecil
menjadi prioritas pertama, prioritas kedua dan seterusnya
mengikuti urutan solusi yang telah dibuat.

7. Perhitungan Goal Programming
Membentuk fungsi objektif sesuai prioritas yang telah dibuat
menggunakan persamaan (2.22) dan membentuk batasan
fungsi objektif menggunakan persamaan (2.23), (2.24) dan
(2.25) sehingga solusi dari perhitungan goal programming
berupa total keuntungan dan strategi pemasaran yang optimal.

8. Kesimpulan
Menarik kesimpulan dari proses analisis dan perhitungan
langkah-langkah sebelumnya.

3.5. Diagram Alir

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah dijelaskan,
maka dapat digambarkan diagram alir penelitiannya sebagai berikut.
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Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Pengambilan Data

Pengolahan Data

Perhitungan Analisis RFM

Menciptakan Prioritas dari
Perhitungan Analisis RFM

Perhitungan Goal
Programming

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian, data transaksi pelanggan pada
bidang usaha All Operator PT. Cendana Teknika Utama tahun 2017
menghasilkan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan
tersebut sebagai berikut.

1. Terdapat 8496 transaksi pelanggan yang berupa agen dalam satu
tahun terakhir.

2. Jumlah pelanggan dari 8496 transaksi selama 2017 yaitu 817
pelanggan.

3. Dari setiap data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dapat
diketahui yaitu tanggal transaksi pelanggan, jumlah transaksi
pelanggan dan nominal transaksi pelanggan.

4. Biaya operasional dan pemasaran selama satu tahun yang
dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp23.175.300,00 dengan
anggaran sebesar Rp21.500.000,00. Alokasi biaya operasional
dan pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu 70 % untuk seluruh
pelanggan dan 30 % untuk pelanggan tertentu yang dipilih oleh
perusahaan.

4.2. Penyajian Data

Data yang digunakan pada penulisan skripsi ini merupakan hasil
penelitian di PT. Cendana Teknika Utama yang diambil berdasarkan
penelusuran pada arsip atau laporan perusahaan dan wawancara
dengan pihak yang terkait. Data transaksi pelanggan 2017 ini
meliputi tanggal transaksi pelanggan yang akan digunakan untuk
analisis kategori recency, jumlah transaksi pelanggan yang akan
digunakan untuk analisis kategori frequency dan nominal transaksi
pelanggan yang akan digunakan untuk analisis kategori monetary
serta dari data yang diambil diperoleh batas anggaran biaya
operasional dan pemasaran dan jumlah biaya operasional dan
pemasaran yang telah dialokasikan oleh PT. Cendana Teknika Utama.

Menurut analisis yang dilakukan pada data hasil penelitian ini,
terdapat 3 kategori yaitu recency (R), frequency (F) dan monetary
(M) yang masing-masing berdasarkan data transaksi pelanggan. Dari
8496 transaksi, dikelompokkan sesuai dengan kategori menjadi 817
data pelanggan beserta jumlah rentang hari dari tanggal transaksi
terakhir setiap pelanggan ke tanggal acuan (R), pada skripsi ini
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tanggal acuan yang digunakan yaitu 31 Desember 2017, jumlah
transaksi yang dilakukan setiap pelanggan dalam satu tahun (F) dan
jumlah nominal yang telah dikeluarkan setiap pelanggan dalam satu
tahun (M) yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Setelah dikelompokkan sesuai dengan kategorinya, terdapat 165
pelanggan yang tidak melakukan pembelian kembali dan sebanyak
652 pelanggan melakukan pembelian kembali. Selanjutnya dilakukan
perhitungan rata-rata biaya operasional dan pemasaran untuk
mencapai pelanggan selama kampanye pemasaran (C) dengan
membagi jumlah biaya operasional dan pemasaran yang dialokasikan
untuk seluruh pelanggan dengan jumlah pelanggan sebagai berikut.

C =
16.222.710

817
= 19.856, 43819,

sehingga diperoleh nilai C adalah 19.856,43819.

4.2.1. Penentuan Kelas
Pada tahap ini dilakukan penentuan kelas dari data yang telah

dikelompokkan sesuai dengan kategorinya, pada skripsi ini
penentuan kelas untuk masing-masing kategori dilakukan dengan
distribusi frekuensi sebagai berikut.

1. Kelas Kategori Recency
Analisis data pada kategori ini berdasarkan jumlah rentang hari
dari tanggal terakhir pelanggan melakukan transaksi ke tanggal
acuan yaitu 31 Desember 2017. Diperoleh rentang hari paling
sedikit yaitu 0 hari dan paling banyak yaitu 362 hari dari 817
data transaksi pelanggan. Penentuan kelas kategori recency
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
• Menentukan jumlah kelas.

Jumlah kelas = 1 + 3,322 log 817
= 10,674

berdasarkan hasil perhitungan jumlah kelas tersebut
diperoleh 10,674 yang dibulatkan ke bawah menjadi 10,
sehingga jumlah kelas kategori recency adalah 10 kelas.
• Menentukan interval kelas.

Jangkauan = 362 - 0 = 362

Interval Kelas =
362

10
= 36,2

hasil perhitungan interval kelas menunjukkan 36,2 yang
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dibulatkan ke atas menjadi 37, sehingga interval kelas
kategori recency adalah 37.

Berdasarkan perhitungan jumlah kelas dan interval kelas,
pembagian kelas katagori recency dinyatakan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelas Kategori Recency
Kelas Interval
Kelas 1 0 - 37
Kelas 2 38 - 74
Kelas 3 75 - 111
Kelas 4 112 - 148
Kelas 5 149 - 185
Kelas 6 186 - 222
Kelas 7 223 - 259
Kelas 8 260 - 296
Kelas 9 297 - 333
Kelas 10 334 - 370

2. Kelas Kategori Frequency
Analisis data pada kategori ini berdasarkan jumlah transaksi
yang dilakukan pelanggan selama satu tahun. Diperoleh
rentang jumlah paling sedikit yaitu 1 kali dan paling banyak
yaitu 194 kali dari 817 data transaksi pelanggan. Penentuan
kelas kategori frequency dapat dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
• Menentukan jumlah kelas.

Jumlah kelas = 1 + 3,322 log 817
= 10,674

berdasarkan hasil perhitungan jumlah kelas tersebut
diperoleh 10,674 yang dibulatkan ke bawah menjadi 10,
sehingga jumlah kelas kategori frequency adalah 10 kelas.
• Menentukan interval kelas.

Jangkauan = 194 - 1 = 193

Interval Kelas =
193

10
= 19,3

hasil perhitungan interval kelas menunjukkan 19,3 yang
dibulatkan ke atas menjadi 20, sehingga interval kelas
kategori frequency adalah 20.
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Berdasarkan perhitungan jumlah kelas dan interval kelas,
pembagian kelas katagori frequency dinyatakan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kelas Kategori Frequency
Kelas Interval
Kelas 1 1 - 20
Kelas 2 21 - 40
Kelas 3 41 - 60
Kelas 4 61 - 80
Kelas 5 81 - 100
Kelas 6 101 - 120
Kelas 7 121 - 140
Kelas 8 141 - 160
Kelas 9 161 - 180
Kelas 10 181 - 200

3. Kelas Kategori Monetary
Analisis data pada kategori ini berdasarkan jumlah nominal
yang telah dikeluarkan pelanggan selama satu tahun. Diperoleh
rentang jumlah paling sedikit yaitu Rp20.000,00 dan paling
banyak yaitu Rp218.550.000,00 dari 817 data transaksi
pelanggan. Penentuan kelas kategori monetary dapat dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut.
• Menentukan jumlah kelas.

Jumlah kelas = 1 + 3,322 log 817
= 10,674

berdasarkan hasil perhitungan jumlah kelas tersebut
diperoleh 10,674 yang dibulatkan ke bawah menjadi 10,
sehingga jumlah kelas kategori monetary adalah 10 kelas.
• Menentukan interval kelas.

Jangkauan = 218.550.000 - 20.000 = 218.530.000

Interval Kelas =
218.530.000

10
= 21.853.000

hasil perhitungan interval kelas menunjukkan 21.853.000
yang dibulatkan ke atas menjadi 22.000.000, sehingga
interval kelas kategori monetary adalah 22.000.000.

Berdasarkan perhitungan jumlah kelas dan interval kelas,
pembagian kelas katagori monetary dinyatakan pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Kelas Kategori Monetary
Kelas Interval
Kelas 1 20.000 - 22.000.000
Kelas 2 22.000.001 - 44.000.000
Kelas 3 44.000.001 - 66.000.000
Kelas 4 66.000.001 - 88.000.000
Kelas 5 88.000.001 - 110.000.000
Kelas 6 110.000.001 - 132.000.000
Kelas 7 132.000.001 - 154.000.000
Kelas 8 154.000.001 - 176.000.000
Kelas 9 176.000.001 - 198.000.000
Kelas 10 198.000.001- 220.000.000

4.2.2. Jumlah Pelanggan Masing-masing Kategori
1. Kategori Recency

Berdasarkan pengelompokan data pada Lampiran 3, dari 817
pelanggan terdapat 165 pelanggan yang tidak melakukan
pembelian kembali dan sebanyak 652 pelanggan melakukan
pembelian kembali. Setelah dibentuk kelas pada kategori
recency pada Tabel 4.1, selanjutnya dilakukan perhitungan
jumlah pelanggan pada setiap kelas. Ni yaitu jumlah pelanggan
saat ini dalam kelas recency i dan nip adalah jumlah pelanggan
dalam kelas recency i yang benar-benar kembali melakukan
pembelian berikutnya. Jumlah pelanggan yang berupa Ni dan
nip dinyatakan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pelanggan Kategori Recency
Kelas Ni nip

1 190 174
2 51 30
3 321 308
4 37 27
5 35 24
6 64 34
7 29 18
8 31 16
9 37 16
10 22 5

Total 817 652
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2. Kategori Frequency
Berdasarkan pengelompokan data pada Lampiran 3, dari 817
pelanggan terdapat 165 pelanggan yang tidak melakukan
pembelian kembali dan sebanyak 652 pelanggan melakukan
pembelian kembali. Setelah dibentuk kelas pada kategori
frequency pada Tabel 4.2, selanjutnya dilakukan perhitungan
jumlah pelanggan pada setiap kelas. Nj yaitu jumlah
pelanggan saat ini dalam kelas frequency j dan njp adalah
jumlah pelanggan dalam kelas frequency j yang benar-benar
kembali melakukan pembelian berikutnya. Jumlah pelanggan
yang berupa Nj dan njp dinyatakan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pelanggan Kategori Frequency
Kelas Nj njp

1 728 563
2 48 48
3 20 20
4 6 6
5 6 6
6 4 4
7 2 2
8 2 2
9 0 0
10 1 1

Total 817 652

3. Kategori Monetary
Berdasarkan pengelompokan data pada Lampiran 3, dari 817
pelanggan terdapat 165 pelanggan yang tidak melakukan
pembelian kembali dan sebanyak 652 pelanggan melakukan
pembelian kembali. Setelah dibentuk kelas pada kategori
monetary pada Tabel 4.3, selanjutnya dilakukan perhitungan
jumlah pelanggan pada setiap kelas. Nk yaitu jumlah
pelanggan saat ini dalam kelas monetary k dan nkp adalah
jumlah pelanggan dalam kelas monetary k yang benar-benar
kembali melakukan pembelian berikutnya. Jumlah pelanggan
yang berupa Nk dan nkp dinyatakan dalam Tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Pelanggan Kategori Monetary
Kelas Nk nkp

1 759 594
2 39 39
3 14 14
4 3 3
5 1 1
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 1 1

Total 817 652

4.3. Perhitungan Analisis RFM

Dalam melakukan perhitungan analisis RFM dilakukan dengan 3
tahapan. Tahap 1 adalah perhitungan analisis RFM kategori recency,
tahap 2 adalah perhitungan analisis RFM kategori frequency dan tahap
3 adalah perhitungan analisis RFM kategori monetary. Ketiga tahapan
proses perhitungan analisis RFM tersebut dinyatakan sebagai berikut.

4.3.1. Analisis RFM kategori Recency
Perhitungan analisis RFM kategori recency dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menghitung nilai V atau rata-rata pendapatan yang diharapkan

dari pelanggan yang kembali, yaitu dengan membagi jumlah
pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

V =
5.185.563.161

652
= 7.953.318.

2. Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan recency i
untuk melakukan pembelian (pi) menggunakan persamaan
(2.7).

p1 =
174

190
= 0, 915789,
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p2 =
30

51
= 0, 588235,

p3 =
308

321
= 0, 959502,

p4 =
27

37
= 0, 72973,

p5 =
24

35
= 0, 685714,

p6 =
34

64
= 0, 53125,

p7 =
18

29
= 0, 62069,

p8 =
16

31
= 0, 516129,

p9 =
16

37
= 0, 432432,

p10 =
5

22
= 0, 227273.

3. Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas i
menggunakan persamaan (2.5).

Kelas 1 = (0, 915789)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 7.263.708, 467,

Kelas 2 = (0, 588235)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 4.658.565, 915,

Kelas 3 = (0, 959502)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 7.611.364, 571,

Kelas 4 = (0, 72973)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 5.783.916, 156,

Kelas 5 = (0, 685714)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 5.433.847, 333,

Kelas 6 = (0, 53125)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 4.205.343, 749,

Kelas 7 = (0, 62069)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 4.916.685, 769,

Kelas 8 = (0, 516129)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 4.085.081, 884,
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Kelas 9 = (0, 432432)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 3.419.416, 21,

Kelas 10 = (0, 227273)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 1.787.715, 835.

4. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.6).

Kelas 1 = (190)(7.263.708, 467) = 1.380.104.609,
Kelas 2 = (51)(4.658.565, 915) = 237.586.861, 7,
Kelas 3 = (321)(7.611.364, 571) = 2.443.248.026,
Kelas 4 = (37)(5.783.916, 156) = 214.004.897, 8,
Kelas 5 = (35)(5.433.847, 333) = 190.184.656, 7,
Kelas 6 = (64)(4.205.343, 749) = 269.142.000,
Kelas 7 = (29)(4.916.685, 769) = 142.583.887, 3,
Kelas 8 = (31)(4.085.081, 884) = 126.637.538, 4,
Kelas 9 = (37)(3.419.416, 21) = 126.518.399, 8,
Kelas 10 = (22)(1.787.715, 835) = 39.329.748, 36.

5. Menghitung nilai cost of campaign (CoC), yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Ni.

CoC = (C)(Ni)

CoC 1 = (19.856, 43819)(190) = 3.772.723, 256,
CoC 2 = (19.856, 43819)(51) = 1.012.678, 348,
CoC 3 = (19.856, 43819)(321) = 6.373.916, 659,
CoC 4 = (19.856, 43819)(37) = 734.688, 213,
CoC 5 = (19.856, 43819)(35) = 694.975, 3367,
CoC 6 = (19.856, 43819)(64) = 1.270.812, 044,
CoC 7 = (19.856, 43819)(29) = 575.836, 7075,
CoC 8 = (19.856, 43819)(31) = 615.549, 5839,
CoC 9 = (19.856, 43819)(37) = 734.688, 6402,
CoC 10 = (19.856, 43819)(22) = 436.841, 6402.

6. Menentukan nilai variabel keputusan xi.
Dengan memperhatikan nilai dari keuntungan per pelanggan
dalam kelas i dan nilai cost of campaign tidak boleh melebihi
batas anggaran biaya operasional dan pemasaran diperoleh
nilai xi sebagai berikut.
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Tabel 4.7 Nilai Variabel Keputusan xi

x1 1
x2 1
x3 1
x4 1
x5 1
x6 1
x7 1
x8 0
x9 0
x10 0

7. Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan keuntungan
yang diharapkan menggunakan persamaan (2.1).
Zr = N1(p1V −C)x1 +N2(p2V −C)x2 +N3(p3V −C)x3+

N4(p4V − C)x4 +N5(p5V − C)x5 +N6(p6V − C)x6+
N7(p7V − C)x7

= 1.380.104.609 + 237.586.861, 7 + 2.443.248.027+
214.004.897, 8 + 190.184.656, 7 + 269.142.000+
142.583.887, 3

= 4.876.854.939.
Berdasarkan perhitungan analisis RFM kategori recency

dinyatakan dalam Lampiran 4.

4.3.2. Analisis RFM kategori Frequency
Perhitungan analisis RFM kategori frequency dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menghitung nilai V atau rata-rata pendapatan yang diharapkan

dari pelanggan yang kembali, yaitu dengan membagi jumlah
pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

V =
5.185.563.161

652
= 7.953.318.

2. Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan frequency j
untuk melakukan pembelian (pj) menggunakan persamaan
(2.14).

p1 =
563

728
= 0, 773352,
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p2 =
48

48
= 1,

p3 =
20

20
= 1,

p4 =
6

6
= 1,

p5 =
6

6
= 1,

p6 =
4

4
= 1,

p7 =
2

2
= 1,

p8 =
2

2
= 1,

p9 =
0

0
= tidak terdefinisi,

p10 =
1

1
= 1.

3. Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas j
menggunakan persamaan (2.12).

Kelas 1 = (0, 773352)(1)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 6.130.855, 147,

Kelas 2 = (1)(2)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 15.886.779, 56,

Kelas 3 = (1)(3)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 23.840.097, 56,

Kelas 4 = (1)(4)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 31.793.415, 56,

Kelas 5 = (1)(5)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 39.746.733, 56,

Kelas 6 = (1)(6)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 47.700.051, 56,

Kelas 7 = (1)(7)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 55.653369, 56,

Kelas 8 = (1)(8)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 63.606.687, 56,
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Kelas 9 = (−)(9)(0, 432432)(7.953.318)− 19.856, 43819
= −,

Kelas 10 = (1)(10)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 79.513.323, 56.

4. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.13).

Kelas 1 = (728)(6.130.855, 147) = 4.463.262.547,
Kelas 2 = (48)(15.886.779, 56) = 762.565.419,
Kelas 3 = (20)(23.840.097, 56) = 476.801.951, 2,
Kelas 4 = (6)(31.793.415, 56) = 190.760.493, 4,
Kelas 5 = (6)(39.746.733, 56) = 238.480.401, 4,
Kelas 6 = (4)(47.700.051, 56) = 190.800.206, 2,
Kelas 7 = (2)(55.653369, 56) = 111.306739, 1,
Kelas 8 = (2)(63.606.687, 56) = 127.213.375, 1,
Kelas 9 = (0)(3.419.416, 21) = 0,
Kelas 10 = (1)(79.513.323, 56) = 79.513.323, 56.

5. Menghitung nilai cost of campaign (CoC), yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Nj .

CoC = (C)(Nj)

CoC 1 = (19.856, 43819)(728) = 14.455.487,
CoC 2 = (19.856, 43819)(48) = 953.109, 0331,
CoC 3 = (19.856, 43819)(20) = 397.128, 7638,
CoC 4 = (19.856, 43819)(6) = 119.138, 6291,
CoC 5 = (19.856, 43819)(6) = 119.138, 6291,
CoC 6 = (19.856, 43819)(4) = 79.425, 75276,
CoC 7 = (19.856, 43819)(2) = 39.712, 87638,
CoC 8 = (19.856, 43819)(2) = 39.712, 87638,
CoC 9 = (19.856, 43819)(0) = 0,
CoC 10 = (19.856, 43819)(1) = 19.856, 43819.

6. Menentukan nilai variabel keputusan xj .
Dengan memperhatikan nilai dari keuntungan per pelanggan
dalam kelas j dan nilai cost of campaign tidak boleh melebihi
batas anggaran biaya operasional dan pemasaran diperoleh
nilai xj sebagai berikut.
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Tabel 4.8 Nilai Variabel Keputusan xj

x1 0
x2 1
x3 1
x4 1
x5 1
x6 1
x7 1
x8 1
x9 0
x10 1

7. Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan keuntungan
yang diharapkan menggunakan persamaan (2.8).

Zf = N2(p2(2)V − C)x2 +N3(p3(3)V − C)x3+
N4(p4(4)V − C)x4 +N5(p5(5)V − C)x5+
N6(p6(6)V − C)x6 +N7(p7(7)V − C)x7+
N8(p8(8)V − C)x8 +N10(p10(10)V − C)x10

= 762.565.419 + 476.801.951, 2 + 190.760.493, 4+
238.480.401, 4 + 190.800.206, 2 + 111.306739, 1+
127.213.375, 1 + 79.513.323, 56

= 2.177.441.909.

Berdasarkan perhitungan analisis RFM kategori frequency
dinyatakan dalam Lampiran 5.

4.3.3. Analisis RFM kategori Monetary
Perhitungan analisis RFM kategori monetary dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menghitung nilai V atau rata-rata pendapatan yang diharapkan

dari pelanggan yang kembali, yaitu dengan membagi jumlah
pendapatan dari pelanggan yang kembali dengan jumlah
pelanggan yang kembali.

V =
5.185.563.161

652
= 7.953.318.
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2. Menghitung nilai probabilitas kelompok pelanggan monetary k
untuk melakukan pembelian (pk) menggunakan persamaan
(2.21).

p1 =
594

759
= 0, 782609,

p2 =
39

39
= 1,

p3 =
14

14
= 1,

p4 =
3

3
= 1,

p5 =
1

1
= 1,

p6 =
0

0
= tidak terdefinisi, ,

p7 =
0

0
= tidak terdefinisi, ,

p8 =
0

0
= tidak terdefinisi, ,

p9 =
0

0
= tidak terdefinisi,

p10 =
1

1
= 1.

3. Menghitung keuntungan per pelangan dalam kelas k
menggunakan persamaan (2.19).

Kelas 1 = (0, 782609)(1)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 6.204.479, 388,

Kelas 2 = (1)(2)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 15.886.779, 56,

Kelas 3 = (1)(3)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 23.840.097, 56,

Kelas 4 = (1)(4)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 31.793.415, 56,

Kelas 5 = (1)(5)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 39.746.733, 56,
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Kelas 6 = (−)(6)(7.953.318)− 19.856, 43819
= −,

Kelas 7 = (−)(7)(7.953.318)− 19.856, 43819
= −,

Kelas 8 = (−)(8)(7.953.318)− 19.856, 43819
= −,

Kelas 9 = (−)(9)(0, 432432)(7.953.318)− 19.856, 43819
= −,

Kelas 10 = (1)(10)(7.953.318)− 19.856, 43819
= 79.513.323, 56.

4. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari kelompok
pelanggan menggunakan persamaan (2.20).

Kelas 1 = (759)(6.204.479, 388) = 4.709.199.855,
Kelas 2 = (39)(15.886.779, 56) = 619.584.402, 9,
Kelas 3 = (14)(23.840.097, 56) = 333.761.365, 9,
Kelas 4 = (3)(31.793.415, 56) = 95.380.246, 69,
Kelas 5 = (1)(39.746.733, 56) = 39.746.733, 56,
Kelas 6 = (0)(47.700.051, 56) = 0,
Kelas 7 = (0)(55.653369, 56) = 0,
Kelas 8 = (0)(63.606.687, 56) = 0,
Kelas 9 = (0)(3.419.416, 21) = 0,
Kelas 10 = (1)(79.513.323, 56) = 79.513.323, 56.

5. Menghitung nilai cost of campaign (CoC), yaitu dengan
mengalikan nilai C dengan Nk.

CoC = (C)(Nk)

CoC 1 = (19.856, 43819)(759) = 15.071.036, 59,
CoC 2 = (19.856, 43819)(39) = 774.401, 0894,
CoC 3 = (19.856, 43819)(14) = 277.990, 1347,
CoC 4 = (19.856, 43819)(3) = 59.569, 31457,
CoC 5 = (19.856, 43819)(1) = 19.856, 43819,
CoC 6 = (19.856, 43819)(0) = 0,
CoC 7 = (19.856, 43819)(0) = 0,
CoC 8 = (19.856, 43819)(0) = 0,
CoC 9 = (19.856, 43819)(0) = 0,
CoC 10 = (19.856, 43819)(1) = 19.856, 43819.
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6. Menentukan nilai variabel keputusan xk.
Dengan memperhatikan nilai dari keuntungan per pelanggan
dalam kelas k dan nilai cost of campaign tidak boleh melebihi
batas anggaran biaya operasional dan pemasaran diperoleh
nilai xk sebagai berikut.

Tabel 4.9 Nilai Variabel Keputusan xk

x1 0
x2 1
x3 1
x4 1
x5 1
x6 0
x7 0
x8 0
x9 0
x10 1

7. Membentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan keuntungan
yang diharapkan menggunakan persamaan (2.15).

Zm = N2(p2(2)V − C)x2 +N3(p3(3)V − C)x3+
N4(p4(4)V − C)x4 +N5(p5(5)V − C)x5+
N10(p10(10)V − C)x10

= 619.584.402, 9 + 333.761.365, 9 + 95.380.246, 69+
39.746.733, 56 + 79.513.323, 56

= 1.167.986.073.

Berdasarkan perhitungan analisis RFM kategori monetary
dinyatakan dalam Lampiran 6.

4.4. Prioritas dari Perhitungan analisis RFM

Hasil proses perhitungan analisis RFM di atas, diperoleh Zr =
4.876.854.939 adalah solusi berupa keuntungan maksimal dari
perhitungan analisis RFM kategori recency, Zf = 2.177.441.909
adalah solusi perhitungan analisis RFM kategori frequency berupa
keuntungan maksimal dan Zm = 1.167.986.073 juga merupakan
solusi berupa keuntungan maksimal dari perhitungan analisis RFM
kategori monetary. Dalam langkah ini, perolehan solusi optimal pada
masing-masing kategori yaitu Zr, Zf dan Zm akan diurutkan dari
solusi yang terkecil ke solusi yang terbesar, karena nilai
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Zr > Zf > Zm, dengan tingkat prioritas P1, P2 dan P3 di mana
P1 > P2 > P3 > 0 maka

Prioritas 1 (P1 = 3) : Monetary,
Prioritas 2 (P2 = 2) : Frequency,
Prioritas 3 (P3 = 1) : Recency.

4.5. Perhitungan Goal Programming

Perhitungan goal programming ini dilakukan dengan
menggunakan

1. batas biaya operasional dan pemasaran (B) = Rp15.050.000, 00,
2. V = Rp7.953.318, 00,
3. C = Rp19.856, 43819.

Nilai cost of campaign (CoC) yang digunakan yaitu nilai CoC yang
memenuhi dari perhitungan analisis RFM sebelumnya sebagai berikut.

1. Kategori recency
Kelas 1 = 3.772.723, 256,
Kelas 2 = 1.012.678, 348,
Kelas 3 = 6.373.916, 659,
Kelas 4 = 734.688, 213,
Kelas 5 = 694.975, 3367,
Kelas 6 = 1.270.812, 044,
Kelas 7 = 575.836, 7075.

2. Kategori frequency
Kelas 2 = 953.109, 0331,
Kelas 3 = 397.128, 7638,
Kelas 4 = 119.138, 6291,
Kelas 5 = 119.138, 6291,
Kelas 6 = 79.425, 75276,
Kelas 7 = 39.712, 87638,
Kelas 8 = 39.712, 87638,
Kelas 10 = 19.856, 43819.

3. Kategori monetary
Kelas 2 = 774.401, 0894,
Kelas 3 = 277.990, 1347,
Kelas 4 = 59.569, 31457,
Kelas 5 = 19.856, 43819,
Kelas 10 = 19.856, 43819.
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Reduksi dilakukan terhadap nilai CoC secara urut sesuai urutan
prioritas yang dimulai dari nilai CoC terkecil dari masing-masing
kategori. Berdasarkan hasil perhitungan analisis RFM diperoleh
urutan prioritas, yaitu prioritas 1 kategori monetary, prioritas 2
kategori frequency dan prioritas 3 kategori recency. Hasil proses
reduksi terhadap nilai CoC agar tidak melebihi batas anggaran biaya
operasional dan pemasaran, diperoleh nilai variabel keputusan xi, xj
dan xk pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Nilai Variabel Keputusan Goal Programming
Kelas xi xj xk

1 1 0 0
2 1 0 1
3 0 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 0
7 1 1 0
8 0 1 0
9 0 0 0
10 0 1 1

Perhitungan jumlah nilai CoC yang memenuhi dilakukan dengan
menggunakan persamaan (2.26).∑R

i=1NiCxi = N1Cx1 +N2Cx2 +N4Cx4 +N5Cx5 +N6Cx6+
N7Cx7

= 3.772.723, 256 + 1.012.678, 348 + 734.688, 213+
694.975, 3367 + 1.270.812, 044 + 575.836, 7075

= 8.061.713, 29,∑F
j=1NjCxj = N3Cx3 +N4Cx4 +N5Cx5 +N6Cx6 +N7Cx7+

N8Cx8 +N10Cx10
= 397.128, 7638 + 119.138, 6291 + 119.138, 6291+
79.425, 75276 + 39.712, 87638 + 39.712, 87638+
19.856, 43819

= 814.113, 9657,∑M
k=1NkCxk = N2Cx2 +N3Cx3 +N4Cx4 +N5Cx5 +N10Cx10

= 774.401, 0894 + 277.990, 1347 + 59.569, 31457+
19.856, 43189 + 19.856, 43819

= 1.151.673, 415,
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sehingga diperoleh,∑R
i=1NiCxi +

∑F
j=1NjCxj +

∑M
k=1NkCxk ≤ B

8.061.713, 29 + 814.113, 9657 + 1.151.673, 415 ≤ 15.050.000

10.027.501, 29 ≤ 15.050.000.

Berdasarkan perhitungan jumlah nilai CoC di atas, total nilai cost of
campaign (CoC) yang memenuhi sebesar Rp10.027.501,29 dan nilai
tersebut tidak melebihi batas biaya yang ditentukan.

Langkah selanjutnya dilakukan perhitungan nilai variabel
penyimpangan S1, S2 dan S3 menggunakan persamaan (2.23), (2.24)
dan (2.25). Berikut adalah perhitungan masing-masing variabel
penyimpangan tersebut.

Variabel penyimpangan S1:∑R
i=1Ni(piV − C)xi = N1(p1V − C)x1 +N2(p2V − C)x2+

N4(p4V − C)x4 +N5(p5V − C)x5+
N6(p6V − C)x6 +N7(p7V − C)x7

= 1.380.104.609 + 237.586.861, 7+
214.004.897, 8 + 190.184.656, 7+
269.142.000 + 142.583.887, 3

= 2.433.606.913,∑R
i=1Ni(piV − C)xi + S1 = Zr

2.433.606.913 + S1 = 4.876.854.939

S1 = 2.443.248.026,

sehingga diperoleh nilai S1 sebesar Rp2.443.248.026,00.

Variabel keputusan S2:∑F
j=1Nj(pjjV −C)xj = N3(p3(3)V −C)x3+N4(p4(4)V −C)x4+

N5(p5(5)V −C)x5+N6(p6(6)V −C)x6+
N7(p7(7)V −C)x7+N8(p8(8)V −C)x8+
N10(p10(10)V − C)x10

= 476.801.951 + 190.760.493, 4+
238.480.401, 4 + 190.800.206, 2+
111.306.739, 1 + 127.213.375, 1+
79.513.323, 56

= 1.414.876.490.

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∑F
j=1Nj(pjjV − C)xj + S2 = Zf

1.414.876.490 + S2 = 2.177.441.909

S2 = 762.565.419,

sehingga diperoleh nilai S2 sebesar Rp762.565.419,00.

Variabel penyimpangan S3:∑M
k=1Nk(pkkV −C)xk = N2(p2(2)V −C)x2+N3(p3(3)V −C)x3+

N4(p4(4)V −C)x4+N5(p5(5)V −C)x5+
N10(p10(10)V − C)x10

= 619.584.402, 9 + 333.761.365, 9+
95.380.246, 69 + 39.746.733, 56+
79.513.323, 56

= 1.167.986.073.∑M
k=1Nk(pkkjV − C)xk + S3 = Zm

1.167.986.073 + S3 = 1.167.986.073

S3 = 0,

sehingga diperoleh nilai S3 sebesar Rp0.
Berdasarkan perhitungan variabel penyimpangan, diperoleh nilai

S1 sebesar Rp2.443.248.026,00, S2 sebesar Rp762.565.419,00 dan
S3 sebesar Rp0. Langkah selanjutnya, menghitung nilai goal
menggunakan persamaan (2.22).

Z = P1S1 + P2S2 + P3S3

= (3)(0) + (2)(762.565.419) + (3)(2.443.248.026)

= 3.968.378.864,

sehingga diperoleh nilai goal sebesar Rp3.968.378.864,00.

4.6. Analisis Hasil
Analisis hasil pada penelitian ini menunjukkan solusi optimal

dari 2 model, yaitu model linear programming dan model goal
programming. Pada analisis model linear programming, akan
ditunjukkan hasil perhitungan analisis RFM pada masing-masing
kategori. Pada analisis model goal programming akan ditunjukkan
hasil perhitungan model goal programming dan akan ditunjukkan
perbedaan dari model linear programming dan goal programming.
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4.6.1. Model Linear Programming
Berdasarkan perhitungan model linear programming, solusi

optimal yang dihasilkan masing-masing kategori adalah sebagai
berikut.

1. Kategori Recency
Model perhitungan kategori recency berdasarkan tanggal
terakhir pelanggan melakukan transaksi pembelian. Hasil
perhitungan diperoleh nilai variabel keputusan masing-masing
kelas (xi) dengan memperhatikan nilai keuntungan per
pelanggan dan cost of campaign. Selanjutnya, dibentuk fungsi
objektif untuk memaksimalkan keuntungan kategori recency
(Zr). Zr merupakan jumlah total keuntungan dari kelas yang
memenuhi atau pada xi yang bernilai 1. Total keuntungan
diperoleh dengan mengalikan jumlah pelanggan saat ini (Ni)
dan keuntungan per pelanggan. Keuntungan per perlanggan
pada kategori recency ini diperoleh dengan, mengalikan
probabilitas kelompok pelanggan melakukan pembelian
dengan rata-rata pendapatan yang diharapkan dari pelanggan
yang kembali dan dikurangi biaya rata-rata untuk mencapai
pelanggan selama kampanye pemasaran. Solusi optimal
kategori ini menyarankan untuk mencapai pelanggan pada
rentang tanggal terakhir transaksi dengan tanggal acuan yaitu,
0 - 259 hari atau pada rentang bulan April - Desember 2017.
Biaya operasional dan pemasaran yang dikeluarkan pada
kategori ini sebesar Rp14.435.630,96. Keuntungan maksimal
yang diperoleh dari kategori recency sebesar
Rp4.876.854.939,00.

2. Kategori Frequency
Model perhitungan kategori frequency berdasarkan jumlah
transaksi yang dilakukan pelanggan selama satu tahun. Hasil
perhitungan diperoleh nilai variabel keputusan masing-masing
kelas (xj) dengan memperhatikan nilai keuntungan per
pelanggan dan cost of campaign. Selanjutnya, dibentuk fungsi
objektif untuk memaksimalkan keuntungan kategori frequency
(Zf ). Zf merupakan jumlah total keuntungan dari kelas yang
memenuhi atau pada xj yang bernilai 1. Total keuntungan
diperoleh dengan mengalikan jumlah pelanggan saat ini (Nj)
dan keuntungan per pelanggan. Keuntungan per perlanggan
pada kategori frequency diperoleh dengan, mengalikan
probabilitas kelompok pelanggan melakukan pembelian,
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indeks kelompok pelanggan dan rata-rata pendapatan yang
diharapkan dari pelanggan yang kembali dan dikurangi biaya
rata-rata untuk mencapai pelanggan selama kampanye
pemasaran. Pada perhitungan keuntungan per pelanggan
dikalikan dengan indeks, karena kategori ini berdasarkan
jumlah transaksi dalam suatu periode. Solusi optimal kategori
ini menyarankan untuk mencapai pelanggan pada saat jumlah
transaksi mencapai rentang 21 - 160 kali dan 181 - 200 kali.
Biaya operasional dan pemasaran yang dikeluarkan pada
kategori ini sebesar Rp1.767.222,999. Keuntungan maksimal
yang diperoleh dari kategori frequency sebesar
Rp2.177.441.909,00.

3. Kategori Monetary
Model perhitungan kategori monetary berdasarkan jumlah
nominal transaksi yang dikeluarkan pelanggan selama satu
tahun. Hasil perhitungan diperoleh nilai variabel keputusan
masing-masing kelas (xk) dengan memperhatikan nilai
keuntungan per pelanggan dan cost of campaign. Selanjutnya,
dibentuk fungsi objektif untuk memaksimalkan keuntungan
kategori monetary (Zm). Zm merupakan jumlah total
keuntungan dari kelas yang memenuhi atau pada xk yang
bernilai 1. Total keuntungan diperoleh dengan mengalikan
jumlah pelanggan saat ini (Nk) dan keuntungan per pelanggan.
Keuntungan per perlanggan pada kategori monetary ini
diperoleh dengan, mengalikan probabilitas kelompok
pelanggan melakukan pembelian, indeks kelompok pelanggan
dan rata-rata pendapatan yang diharapkan dari pelanggan yang
kembali dan dikurangi biaya rata-rata untuk mencapai
pelanggan selama kampanye pemasaran. Pada perhitungan
keuntungan per pelanggan dikalikan dengan indeks, karena
kategori ini berdasarkan jumlah nominal dalam suatu periode.
Solusi optimal kategori ini menyarankan untuk mencapai
pelanggan pada saat jumlah nominal transaksi mencapai
rentang Rp22.000.001,00 - Rp110.000.000,00 dan
Rp198.000.001,00 - Rp220.000.000,00. Biaya operasional dan
pemasaran yang dikeluarkan pada kategori ini sebesar
Rp1.151.673,415. Keuntungan maksimal yang diperoleh dari
kategori frequency sebesar Rp1.167.986.073,00.

Analisis hasil model linear programming ini dinyatakan dalam Tabel
4.11.

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.11 Model Linear Programming
LP Recency Frequency Monetary

CoC 14.435.630,96 1.767.222,999 1.151.673,415
Profit 4.876.854.939 2.177.441.909 1.167.986.073
Kelas 1,2,3,4,5,6 dan 7 2,3,4,5,6,7,8 dan 10 2,3,4,5 dan 10

4.6.2. Model Goal Programming
Berdasarkan perhitungan model goal programming diperoleh

biaya operasional dan pemasaran yang dikeluarkan sebesar
Rp10.027.501,29 dan total keuntungan yang diperoleh sebesar
Rp5.016.469.475,00. Pada kategori recency menyarankan untuk
mencapai pelanggan pada rentang 0 - 74 hari atau pada rentang bulan
Oktober - Desember 2017 dan 112 - 259 hari atau pada rentang bulan
April - September 2017 dengan total keuntungan sebesar
Rp2.433.606.913,00. Pada kategori frequency menyarankan untuk
mencapai pelanggan pada rentang 41 - 160 kali dan 181-200 kali
transaksi pembelian dengan total keuntungan Rp1.414.876.490,00.
Pada kategori monetary menyarankan untuk mencapai pelanggan
pada rentang Rp22.000.001,00 - Rp110.000.000,00 dan
Rp198.000.001,00 - Rp220.000.000,00 dengan total keuntungan
sebesar Rp1.167.986.073,00. Hasil analisis model goal programming
ini dinyatakan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Model Goal programming
CoC 10.027.501,29
Profit 5.016.469.475
Kelas R 1,2,4,5,6 dan 7
Kelas F 3,4,5,6,7,8 dan 10
Kelas M 2,3,4,5 dan 10

4.6.3. Perbedaan Hasil Perhitungan dari Model linear
programming dan Model Goal programming

Berdasarkan pembahasan kedua metode ini menunjukkan bahwa
model linear programming hanya mempertimbangkan
masing-masing kategori. Lain halnya pada model goal programming,
model ini mempertimbangkan ketiga kategori tersebut untuk
ditentukan kategori dan kelas mana yang merupakan strategi optimal
dan harus dicapai oleh perusahaan. Pada model linear programming
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untuk menentukan variabel keputusan masing-masing kategori,
dilakukan dengan mempertimbangkan profit per customer dan biaya
operasional dan pemasaran tidak boleh melebihi budget yang telah
ditentukan. Pada model goal programming untuk menentukan
variabel keputusan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan
pemasaran dari ketiga kategori yang memenuhi saat perhitungan
model linear programming. Total biaya operasional dan pemasaran
model goal programming juga tidak boleh melebihi budget, jika
melebihi maka dilakukan proses reduksi.

Kategori recency pada model linear programming diperoleh
keuntungan sebesar Rp4.876.854.939,00 dengan CoC sebesar
Rp14.435.630,56. Pada model goal programming diperoleh
keuntungan Rp2.433.609.913,00 dengan CoC sebesar
Rp8.061.713,905. Kategori frequency pada model linear
programming diperoleh keuntungan sebesar Rp2.177.441.909,00
dengan CoC sebesar Rp1.767.222,999. Pada model goal
programming diperoleh keuntungan Rp1.414.876.490,00 dengan
CoC sebesar Rp814.113,9657. Kategori monetary pada model linear
programming diperoleh keuntungan sebesar Rp1.167.986.073,00
dengan CoC sebesar Rp1.151.673,413. Pada model goal
programming diperoleh keuntungan Rp1.167.986.073,00 dengan
CoC sebesar Rp1.151.673,413. Berdasarkan hasil tersebut
menunjukkan bahwa model goal programming dalam menentukan
solusi optimal lebih efektif karena total biaya CoC yang dikeluarkan
sebesar Rp10.027.501,29 merupakan biaya dari ketiga kategori,
sedangkan pada model linear programming memerlukan biaya CoC
pada masing-masing kategori.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pembahasan skripsi ini, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut.

1. Keuntungan maksimal yang diperoleh PT. Cendana Teknika
Utama dari analisis model integer linear programming, yaitu
kategori recency sebesar Rp4.876.854.939,00, kategori
frequency sebesar Rp2.177.441.909,00 dan pada kategori
monetary diperoleh keuntungan optimal sebesar
Rp1.167.986.073,00.

2. Hasil dari perhitungan goal programming diperoleh strategi
optimal kategori recency pada rentang tanggal terakhir
transaksi dengan tanggal acuan, yaitu 0 - 74 hari atau pada
rentang bulan Oktober - Desember 2017 dan 112 - 259 hari
atau pada rentang bulan April - September 2017 dengan total
keuntungan sebesar Rp2.433.606.913,00. Pada kategori
frequency, hasil optimal diperoleh pada rentang 41 - 160 kali
dan 181-200 kali transaksi pembelian dengan total keuntungan
Rp1.414.876.490,00. Pada kategori monetary, hasil optimal
diperoleh pada rentang jumlah nominal transaksi, yaitu
Rp22.000.001,00 - Rp110.000.000,00 dan Rp198.000.001,00 -
Rp220.000.000,00 dengan total keuntungan sebesar
Rp1.167.986.073,00, sehingga total keuntungan dari model
goal programming adalah Rp5.016.469.475,00.

5.2. Saran

Penelitian ini tidak memperkirakan nilai CLV (Customer
Lifetime Value) atau nilai umur pelanggan, untuk penelitian
selanjutnya dalam analisis RFM dapat dikembangkan dengan
memperhitungkan nilai umur pelanggan.
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