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ABSTRAK

Walaupun  pada  praktiknya  berbagai  jenis  kegiatan  pemasaran  itu 
berbeda-beda dan lebih mirip dengan program atau proyek, tetapi pada 
dasarnya proses pemasaran itu adalah selalu berulang. Oleh karena itu, 
berdasarkan data dan fakta sebelumnya dapat dilakukan perbaikan agar 
proses  pemasaran bisa  mendekati  sempurna  yaitu  3,4  cacat  per  satu 
juga  kesempatan.  Hal  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  menerapkan 
metode  Six  Sigma,  dimana  metode  Six  Sigma secara  tradisional 
diterapkan  pada  proses  manufaktur  atau  dalam  suatu  perusahaan 
dengan siklus DMAIC. Tetapi ketika diterapkan pada proses pemasaran 
yang mempunyai tiga area, yaitu area strategis, taktik, dan operasional 
siklus DMAIC berubah untuk masing-masing area. Yaitu IDEA untuk 
area  strategi  pemasaran,  UAPL  untuk  area  taktik  pemasaran,  serta 
LMAD  untuk  area  operasional  perusahaan.  Apabila  hal  tersebut 
diterapkan pada proses pemasaran dengan displin dan dengan orang-
orang  terbaik,  maka  akan  menghasilkan  proses  pemasaran  yang 
mendekati sempurna yaitu 3,4 cacat per satu juta kesempatan. 

Kata  Kunci: Six  Sigma,  proses  pemasaran,  strategic,  tactical, 
operasional, DMAIC, IDEA, UAPL LMAD.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi  dan  kemudahan  akses  terhadap  informasi  serta  perkembangan 

produk dan jasa yang pesat telah mengubah bagaimana pelanggan bertransaksi dengan 

sebuah  perusahaan.  Model  bisnis  lama  sudah  tidak  bisa  dijalankan  lagi.  Situasi 

kompetisi  dewasa  ini  tidak  memberikan  sedikitpun  ruang  bagi  perusahaan  untuk 

berbuat  salah.  Perusahaan  harus  benar-benar  memuaskan  pelanggannya  dan  selalu 

berupaya  mencari  cara  baru  untuk  memenuhi  permintaan  pelanggan  dan  melebihi 
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harapan-harapan  pelanggan  (Widayanto,  2007).  Dewasa  ini  perusahaan  yang  dapat 

bertahan  adalah  perusahaan  yang  dapat  memahami  harapan  konsumen  (Oakland, 

1995:48).  Jadi  perusahaan  ini  dituntut  untuk  lebih  responsif  terhadap  aspirasi 

konsumen. Perusahaan ditantang untuk dapat menjawab kebutuhan pasar (konsumen) 

dengan menghasilkan produk yang berkualitas (Urban dan Hauser, 1993:62). Definisi 

kualitas telah mengalami perkembangan yang sangat berarti, mulai dari sekedar sesuai 

dengan  spesifikasi  desain  teknis  hingga  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan 

konsumen (Wilton, 1994:38).

Untuk bisa seperti itu, para pemimpin perusahaan atau bisnis harus bisa secara 

terus-menerus  mempertahankan  dan  meningkatkan  strategi  pemasaran  dan 

penjualannya  dengan  cara  yang  telah  disebutkan  di  atas,  yaitu  dengan  memenuhi 

kebutuhan dan  keinginan  konsumen.  Orang-orang yang  ada  di  eksekutif  pemasaran 

harus bisa mencari ide-ide baru untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka yaitu 

meningkatkan  akurasi  dan  mencapai  tujuan-tujuan  mereka.  Untuk  itulah,  selalu 

diperlukan strategi  bisnis handal  yang dilandasi oleh filosofi  dasar manajemen yang 

kokoh untuk tampil  sebagai  barisan terdepan dalam penciptaan nilai  (value)  kepada 

pelanggan.  Konsep  Six  Sigma memiliki  track  record yang  terbukti  di  berbagai 

organisasi atau perusahaan baik diterapkan secara keseluruhan atau hanya di salah satu 

fungsi  organisasi  terutama  fungsi  operasi  atau  produksi.  Konsep  Six  Sigma dapat 

memberikan  elemen  aditif  untuk  meningkatkan  daya  saing  pemasaran  yang 

membutuhkan sikap proaktif, mempertahankan momentum positif, dan mengimbangi 

lingkungan yang senantiasa berubah setiap saat (Gasperz, 2004:13).

Untuk dapat  menyesuaikan  Six  Sigma terhadap pemasaran,  kita harus  mulai 

dengan melihat  secara keseluruhan cara kerja bagian pemasaran.  Kita dapat  melihat 

bahwa  para  pemasar  profesional  jarang  sekali  menggolongkan  pekerjaan  mereka 

terhadap pekerjaan yang berbasis proses atau orientasi terhadap proses, tetapi sering 

digambarkan  sebagai  proyek  atau  berbasis  aktivitas.  Namun,  American  Marketing 

Association (AMA)  mendefinisikan  marketing sebagai  serangkaian  proses  untuk 

menciptakan,  mengkomunikasikan,  dan  menyampaikan  nilai  kepada  pelanggan,  dan 

mengelola  hubungan dengan pelanggan agar  bisa  memberikan  keuntungan terhadap 
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organisasi  para  stakeholders.  Oleh  karena  itu,  fungsi  pemasaran  harus  memainkan 

peran kunci dalam mengelola beberapa koneksi penting antara pelanggan dan elemen 

kritis  perusahaan,  termasuk  menghubungkan  dengan  pelanggan  untuk  produk, 

penyediaan layanan dan akuntabilitas keuangan (Moorman dan Karat, 1999:57). 

Six  Sigma telah  berhasil  diterapkan  untuk  rekayasa  dan  manufaktur.  Oleh 

karena itu, dengan menerapkan konsep Six Sigma untuk proses pemasaran, diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan “seni” dalam proses pemasaran serta menawarkan 

sejumlah manfaat, termasuk pilihan proyek yang menarik sesuai dengan peluang pasar, 

lebih cepat dan lebih akurat dalam proses komersialisasi produk, dan komunikasi lintas 

fungsional  yang  lebih  baik.  Pendekatan  Six  Sigma yang  sudah  terbukti  dengan 

menggunakan  alat,  metode,  dan  praktik  terbaik  diseluruh  proses  pemasaran,  dapat 

menjadi  hal  yang  terbaik untuk bola  kristal,  karena dengan waktu dan pengalaman, 

dapat memberikan hasil yang lebih dapat diprediksi. 

II. DEFINISI, KOMPONEN UTAMA, DAN FONDASI SIX SIGMA

Untuk bisa  sampai  pada pengertian  Six  Sigma,  perlu melihat  sedikit  sejarah 

mengenai  Six Sigma itu sendiri.  Six Sigma dimulai oleh Motorola pada tahun 1980-an 

yang  di  motori  oleh  salah  seorang  engineer disana  yang  bernama  Bill  Smith  dan 

dukungan penuh CEO nya Bob Galvin. Motorola menggunakan statistics tools diramu 

dengan ilmu manajemen menggunakan financial metrics (yaitu Return On Invesment – 

ROI)  sebagai  salah  satu  alat  ukur  dari  quality  improvement  process.  Konsep  ini 

kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh. Mikel Harry dan Richard Schroeder yang 

lebih  lanjut  membuat  metode  ini  mendapat  sambutan  luas  dari  petinggi  Motorola. 

Selanjutnya,  keberhasilan  Motorola  diikuti  oleh  General  Electric  dan  Allied  Signal 

(Moosa dan Sajid, 2010).

Para  ahli  mendefinisikan  dengan  cara  yang  identik  berdasarkan  pendekatan 

statistik.  Hal  ini  mengundang  sejumlah  kritik  karena  sangat  menekankan  metode 
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statistik, padahal metode statistik hanya merupakan sub-metode Six Sigma (Brady dan 

Allen, 2006). 

Berdasarkan  kajian  yang  intensif  baik  secara  praktis  maupun  akademis, 

Schroeder  et  al.  (2008)  mendefinisikan  Six  Sigma  sebagai  ‘‘business  process  that 

allows companies to drastically improve their bottom line by designing and monitoring  

everyday  business  activities in  ways  that  minimize  waste  and  resources  while 

increasing customer satisfaction’’

Meskipun terdapat upaya-upaya yang kuat mendefinisikan Six Sigma ke dalam 

bentuk yg  lebih filosofis  dan prinsipil,  namun  metode  statistik  begitu  kuat,  apalagi 

dengan adanya  justifikasi  menoter  sebagai  keluaran  (Brady dan  Allen,  2006).  Jadi, 

tidaklah  terlalu  keliru  jika  pemahaman  statistik  bisa  dijadikan  landasan  untuk 

memahami Six Sigma untuk konteks yang lebih luas.

Secara statistik  Six Sigma digunakan untuk menggambarkan variabilitas, atau 

standar  deviasi,  seperti  cacat  per  unit.  Gambar  2.1 menunjukkan distribusi  populasi 

normal, dengan mean (µ) di tengah-tengah dan titik data pada kurva yang menunjukkan 

standar deviasi (σ) di sebelah kanan dan kiri dari mean.

Gambar 1. Distribusi Normal
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Sumber : Peter Pande, Robert Neuman, dan Ronald Cavanagh (2002:10)

Tujuan dari  Six Sigma kualitas adalah untuk mengurangi variasi proses output 

secara jangka panjang, yang merupakan agregat pengalaman dengan proses perusahaan 

dari waktu ke waktu, ini yang akan menghasilkan bagian tidak lebih dari 3,4 cacat per 

milion peluang. Untuk proses hanya satu batas spesifikasi (atas atau bawah), hasil ini 

dalam  enam  proses  standar  deviasi  antara  mean  dari  proses  dan  batas  spesifikasi 

pelanggan (karena itu, 6 sigma). Untuk proses dua batas spesifikasi (Hulu dan Hilir), ini 

diterjemahkan menjadi sedikit lebih dari enam proses standar deviasi antara mean dan 

setiap batas spesifikasi sehingga tingkat kecacatan sesuai dengan total setara dengan 

enam proses standar deviasi.

Gambar 2. Definisi Statistik Six Sigma
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Sumber : www.isixsigma.com (2010)

Menurut Peter Pande et al., ada 6 komponen utama konsep Six Sigma sebagai 

strategi bisnis:

1. Benar-benar  mengutamakan  pelanggan:  seperti  kita  sadari  bersama,  pelanggan 

bukan hanya  berarti  pembeli,  tapi bisa juga berarti  rekan kerja kita,  team yang 

menerima hasil kerja kita, pemerintah, masyarakat umum pengguna jasa, dll.

2. Manajemen  yang  berdasarkan  data  dan  fakta:  bukan  berdasarkan  opini,  atau 

pendapat tanpa dasar.

3. Fokus  pada  proses,  manajemen  dan  perbaikan:  Six  Sigma sangat  tergantung 

kemampuan  kita  mengerti  proses  yang  dipadu  dengan  manajemen  yang  bagus 

untuk melakukan perbaikan.

4. Manajemen  yang  proaktif:  peran  pemimpin  dan  manajer  sangat  penting  dalam 

mengarahkan keberhasilan dalam melakukan perubahan.

5. Kolaborasi tanpa batas: kerja sama antar tim yang harus mulus.

6. Selalu mengejar kesempurnaan.
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Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  Six  Sigma adalah  suatu 

metoda yang sangat terstruktur. Struktur dari Six Sigma sendiri terdiri dari lima tahapan 

yang  singkat  yang  sering disebut  DMAIC atau  Define,  Measure,  Analyze,  Improve,  

Control. Selain itu, implementasi  Six Sigma ditentukan oleh kehadiran seorang (atau 

lebih) fasilitator yang memahami manajemen dan penggunaan statistik; fasilitator ini 

disebut  dengan  Black  Belt.  Namun  yang  terpenting  dari  semua  itu  adalah  team 

pelaksana, yang terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai tim/departemen yang 

saling terkait atau cross-functional team (Manggala, 2005:9).

Setiap  tahapan  mempunyai  bagian-bagian  yang  mesti  dilaksanakan  ataupun 

mempunyai jenis-jenis konsep statistik yang bisa dipakai, walaupun sebenarnya untuk 

penggunaan  statistik  bisa  cukup  fleksibel,  berikut  adalah  tahapan-tahapan  tersebut 

(Manggala, 2005:19):

1. Define:  pada  tahap  ini  team  pelaksana  mengidentifikasikan  permasalahan, 

mendefinisikan spesifikasi pelanggan, dan menentukan tujuan (pengurangan cacat, 

biaya dan target waktu) serta skala prioritasnya.

2. Measure:  tahapan  ini  adalah  untuk  memvalidasi  permasalahan,  mengukur  atau 

menganalisis permasalahan dari data yang ada termasuk pengukuran dan analisis 

kapabilitas proses.

3. Analyze:  menentukan  faktor-faktor  yang  yang  paling  mempengaruhi  proses; 

artinya  mencari  satu  atau  dua faktor  yang  apabila  hal  tersebut  diperbaiki  akan 

memperbaiki  proses  kita  secara  dramatis.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan 

menganalisis  ukuran performansi  perusahaan serta mengidentifikasi  sumber  dan 

akar penyebab masalah kualitas proses.

4. Improve:  pada  tahap  ini  di  diskusikan  ide-ide  untuk  memperbaiki  sistem 

berdasarkan hasil analisa terdahulu, melakukan percobaan untuk melihat hasilnya, 

apabila sudah sesuai atau baik maka di teruskan untuk membuat standarprosedur 

bakunya (standard operating procedure-SOP). Secara umum tahapannya adalah 
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dimulai  dari  merencanakan  perbaikan  kualitas,  mendesain  faktor  dan  level, 

percobaan dengan metode Taguchi, dan pemilihan level terbaik dari proses.

5. Control: pada tahapan ini harus di buat perencanaan dan desain pengukuran agar 

hasil yang sudah bagus dari perbaikan team bisa berkesinambungan. Pada tahap ini 

biasanya dibuat  metrics untuk selalu di monitor dan di koreksi bila sudah mulai 

menurun ataupun untuk melakukan perbaikan lagi.

II. MENERAPKAN SIX SIGMA UNTUK PROSES PEMASARAN

Menurut Kotler (2005:10), Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses 

itu  individu  dan  kelompok  mendapatkan  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan pihak lain”. 

Berdasarkan  definisi  tersebut  pemasaran  yang  menyangkut  place,  time,  and 

possession utility.  Disamping tiga bentuk utilitas di atas masih ada satu utilitas lagi 

yaitu  utility of form. Tapi utilitas ini tidak merupakan lapangan pemasaran, walaupun 

sebenarnya bagaimana bentuk yang akan dibuat dalam industri sangat dipengaruhi oleh 

pemasaran.

Walaupun marketing menyangkut penciptaan kegunaan waktu, tempat dan hak 

milik, namun harus dimengerti bahwa penciptaan ketiga utilitas ini tidak otomatis harus 

merupakan  pekerjaan  pemasaran.  Misalnya  seseorang  mengangkut  atau  menyimpan 

barang-barang milik  pribadinya,  ini  bukanlah pemasaran karena dalam hal  ini  tidak 

terjadi pemindahan hak milik walaupun sudah terjadi place and time utility. Jadi yang 

paling  penting  harus  diingat  disini  ialah  bahwa  pemasaran  itu  pertama-tama  harus 

berhubungan dengan adanya pemindahan hak milik secara memuaskan.

Para pemasar profesional ingin menghindari tekanan kreativitas oleh peralatan 

dan  struktur.  Proses  kerja  sentris  mungkin  awalnya  tampak  lambat,  rutin  dan 

memberatkan. Selain itu, para pemasar mungkin berpikir bahwa analisis statistik dapat 
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mengurangi spontanitas dan inovasi. Namun berdasarkan beberapa pengalaman justru 

kebalikannya. Jika diterapkan secara benar, metodologi ini terbukti sangat bagus untuk 

pengerjaan  ulang  (yang  disebabkan  oleh  kesalahan),  memastikan  kelengkapan,  dan 

memperkuat standar kualitas. Selain itu,  Six Sigma dapat membantu mengatasi hal-hal 

yang baru, unik, dan sulit.

Manfaat mengintegrasikan Six Sigma ke proses pemasaran yaitu mendapatkan 

informasi  yang lebih baik (manajemen berdasarkan fakta) untuk membuat  keputusan 

yang  lebih  baik.  Menggunakan  pendekatan  yang  lebih  kuat  untuk  mengurangi 

ketidakpastian yang melekat dalam pemasaran kreatif, disiplin dan dinamis. Salah satu 

cara  untuk  mempertahankan  pertumbuhan  dari  waktu  ke  waktu  adalah  fokus  pada 

“keunggulan”  indikator-indikator  tujuan  yang  anda  inginkan.  Leading  indikator 

merupakan faktor yang mendahului terjadinya hasil yang diinginkan. Leading indikator 

bisnis melibatkan pengukuran cacat, kegagalan, dan waktu. Keunggulan indikator dapat 

termasuk  ukuran  kinerja  fungsional  seperti  Unit  Manufacturing  Cost (UMC), 

pengukuran kualitas seperti  Defects Per Million Opportunities (DPMO), dan ukuran 

berdasarkan waktu keandalan seperti  Mean Time Between Failure (MTBF). Indikator 

utama untuk pemasaran meliputi  pangsa pasar dan pendapatan metrik kinerja secara 

umum.  Sebuah  indikator  utama  yang  kuat  adalah  kepuasan  pelanggan  sebelum 

transaksi penjualannya itu sendiri (seperti kepuasan dengan pelayanan informasi atau 

bagian  iklan).  Berbekal  pengetahuan  ini,  pemasaran  dapat  memeriksa  inisiatif  dari 

perspektif yang berbeda. Untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan, kinerja 

dan metrik kualitas diperlukan sikap yang proaktif dan bukan reaktif.

Yang harus diingat bahwa sebuah metodologi pemasaran harus memfasilitasi 

hubungan antara pelanggan, produk, dan keuangan. Persyaratan ini berusaha mencari 

lingkup tanggung jawab pemasaran yang komprehensif dari awal penawaran, melalui 

pengembangan penawaran untuk memberikan pengalaman kepada pelanggan.  Ruang 

lingkup yang komprehensif ini melingkupi ruang lingkup bisnis yang strategis, taktis, 

dan aspek operasional.  Ketiga proses dalam menetapkan cara kerja pemasaran yang 

menghubungkan kawasan strategis, taktis dan operasional dapat dilihat seperti gambar 

di bawah ini :
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Gambar 3. Segitiga Strategi, Taktik dan Operasional

Strategic

TacticalOperational

Marketing
Processes

Sumber: Craveling et al. (2006:2)

Perencanaan strategi dan proses renewal portofolio dapat mendefinisikan bisnis 

didalam pasar.  Kegiatan strategis  ini  adalah hal  yang fundamental  bagi  perusahaan, 

karena  ini  akan  merefresh  dan  mempertahankannya  dari  waktu  ke  waktu.  Beragam 

disiplin  fungsional  mungkin  terlibat  dalam  proses  ini,  atau  perusahaan  tersebut 

mungkin  membatasi  pekerjaan  ini  untuk  sekelompok  kecil  karyawan  perusahaan, 

tergantung  pada  ukuran  ruang  lingkupnya.  Proses  ini  umumnya  disebut  tim  lintas 

fungsional  yang  terdiri  dari  keuangan,  perencanaan  strategis,  dan  pemasaran,  serta 

kadang-kadang penelitian,  rekayasa,  penjualan,  pelayanan  dan  dukungan pelanggan. 

Ada dua cara untuk menang pada produk baru, salah satunya adalah melakukan proyek-

proyek  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen,  menggunakan  tim 

lintas  fungsional.  Cara  lain  adalah  melakukan  proyek  yang  tepat  yaitu  dengan 

menyeleksi proyek dengan cerdik dan melakukan manajemen portofolio.

Pada  lingkungan  kerja  profesional  marketing  sehari-hari  bukanlah  berbasis 

pada struktur alur kerja DMAIC. Hal yang fundamental dari pemasaran terdiri dari tiga 

kunci area, yaitu :

1. Strategic area: Proses renewal portfolio

2. Tactical area: proses komersialisasi (komersialisasi produk atau jasa tertentu)

3. Operational  area:  Setelah  manajemen  portofolio  di  selesaikan,  sumberdaya 

operasi ini yang terjun langsung ke lapangan sepanjang siklus hidupnya, tentu saja 

di seluruh rantai nilai yang ada.
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Aliran  kerja  yang  alamiah  dari  pemasaran  dimulai  dengan  strategi  renewal 

portofolio  penawaran,  untuk  pekerjaan  taktisnya  yaitu  mengkomersilkan  penawaran 

baru, dan akhirnya dengan kerja operasional dari pengelolaan produk dan jasa di garis 

penjualan  pasca  peluncuran,  dukungan dan  pelayanan.  Profesional  marketing  sering 

mengabaikan  kenyataan  bahwa  kontribusi  mereka  adalah  bagian  dari  proses  (atau 

serangkaian  proses  yang  terkait).  Mereka  sering  melihat  pekerjaan  mereka  sebagai 

bagian dari program atau proyek. Namun pekerjaan marketing dapat diulang. Pemasar 

sebagian  besar  akan  setuju  bahwa  perencanaan  strategis  dan  peluncuran  produk 

memenuhi proses  define. Pendekatan  Six Sigma mencakup pandangan struktur proses 

untuk berkomunikasi dan saling terkait aliran tugasnya. 

Area strategis dan taktis merupakan area yang terfokus. Untuk itu, area tersebut 

biasa  merujuk  pada  inbound  marketing.  Data  eksternal  sangat  penting  untuk 

mensukseskan pendefinisian dan pengembangan portofolio, dan komersialisasi produk. 

Namun, output dari proses-proses ini dimaksudkan untuk penggunaan internal. Proses 

operasional  yang  melibatkan  pasca  peluncuran  pemasaran  produk,  penjualan, 

pelayanan, dan dukungan kegiatan menghadapi pelanggan. Mengingat pelanggan yang 

berbeda antara  pemasaran  inbound dan outbound,  persyaratan  untuk masing-masing 

pun  berbeda.  Persyaratan  ini  akhirnya  yang  menentukan  tingkat  keberhasilan  (atau 

kegagalan) dari penerimaan pelanggan.

Masalah  dapat  dicegah  pada  proses  pemasaran  inbound dan  outbound. 

Pemasaran inbound berfokus pada strategi pendefinisian dan pengembangan portofolio 

produk, dan taktik komersialisasi produk. Pemasaran outbound berfokus pada kegiatan 

menghadapi  pelanggan. Ini menyangkut  manajemen pasca peluncuran lini produk di 

seluruh rantai nilai (penjualan dan pelayanan termasuk dukungan terhadap pelanggan). 

Pentingnya  ruang  lingkup  yang  komprehensif  pada  loop  tertutup  antara 

strategic-tactical-operational  yaitu  memberikan  dasar-dasar  yang  terstruktur  yang 

digunakan untuk menciptakan metode Six Sigma untuk pemasaran yang unik. Masing-

masing area memiliki  aliran proses kerja yang berulang dan sangat  berbeda dengan 

langkah-langkah yang ditemukan dalam metode  Six Sigma yang tradisional.  Namun, 
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elemen dasar Six Sigma dari pendekatan klasik tetap dipertahankan. Pekerjaan baru ini 

terdiri  dari  tugas-tugas  khusus  yang  diaktifkan secara  fleksibel  dan dapat  di  desain 

dengan  alat,  metode,  dan  praktik  terbaik.  Proses  strategic,  tactical,  dan  operational 

dalam suatu perusahaan sejajar dengan fase yang dapat dirancang untuk mencegah dan 

membatasi  suatu permasalahan dan kemungkinan  dengan tepat  serta  mengumpulkan 

data untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang krusial. Metode  Six Sigma 

membantu untuk memperbaiki dan mendesain ulang proses serta membuat semuanya 

menjadi  lebih  terkontrol.  Jika  tujuannya  adalah  untuk  memperbaiki  portofolio, 

mengkomersilkan produk, atau mengelola lini produk, pendekatan yang dilakukan juga 

berbeda. Berikut adalah gambar yang merangkum hal-hal yang telah disebutkan diatas :

Gambar 4. Proses Pemasaran

Sumber: Craveling et al. (2006:2)

IV. METODE UNIK SIX SIGMA UNTUK PROSES PEMASARAN
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Metode unik Six Sigma untuk proses pemasaran mencakup tiga bidang, antara 

lain  strategic,  tactical,  dan operational.  Metode untuk membantu  strategi  pemasaran 

disebut dengan IDEA. Pendekatan untuk pekerjaan taktis disebut UAPL. Serta metode 

operasional  secara  langsung disebut  dengan LMAD.  Berikut  adalah  penjelasan  dari 

masing-masing metode tersebut (Craveling et al., 2006:57):

Lingkungan proses strategi pemasaran memiliki empat tahapan yang jelas, yang 

dikenal sebagai proses IDEA, yaitu :

1. Identify  Markets:  Segmentasi,  dan  kesempatan  yang  ditawarkan  oleh  masing-

masing segmen tersebut.

2. Define portofolio requirements: alternatif portofolio produk.

3. Evaluate  portfolio:  alternatif  terhadap  tingkat  kompetitif  portofolio  yang 

ditawarkan.

4. Activated:  melakukan  perangkingan  terhadap  masing-masing  individu  dalam 

proyek komersil.

Lingkungan proses  pemasaran  taktis  memiliki  empat  tahapan yang  berbeda, 

yang di definisikan sebagai proses UAPL untuk produk atau pelayanan tertentu :

1. Understand: Memahami peluang pasar dan spesifikasi persyaratan pelanggan yang 

diterjemahkan kedalam produk atau jasa.

2. Analyze: menganalisis preferensi konsumen.

3. Rencana keterkaitan antara rincian proses rantai  nilai  (termasuk pemasaran dan 

penjualan) untuk keberhasilan komunikasi dan peluncuran produk atau jasa.

4. Launch:  Menyiapkan produk atau jasa baru dengan kontrol yang ketat terhadap 

peluncuran produk atau jasa tersebut.

Lingkungan operasional dalam proses pemasaran memiliki empat tahapan yang 

berbeda. Proses ini disebut LMAD, diantaranya adalah :
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1. Launch: Memulai melakukan penawaran pada periode pengenalan produk ke pasar 

yang disesuaikan dengan kontrol pada proses sebelumnya.

2. Manage: Mengelola penawaran dan proses penjualan.

3. Adapt:  Menyesuaikan  antara  tugas  penjualan  dan  pemasaran  serta  alat  untuk 

melakukan perubahan.

4. Discontinue:  Menghentikan  penawaran  dengan disiplin,  untuk  mempertahankan 

loyalitas merk.

Selanjutnya,  proses  pemasaran tinggal berpegang teguh pada metode-metode 

yang  disebutkan  diatas  (IDEA,  UAPL,  dan  LMAD),  dan  metode  tersebut  harus 

dirancang agar  bisa melakukan efisiensi,  stabilitas,  dan yang  paling penting terukur 

oleh Six Sigma.

V. PENUTUP

Dunia marketing akan terus berkembang seiring dengan tingkat kompetisi yang 

semakin ketat. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sebagai 

market  driven yang  akan  membuat  pasar  semakin  transparan,  serta  menuntut  para 

pemasar  agar  terus  berubah  untuk  bisa  bertahan  di  pasar.  Selain  itu,  konseumen 

sekarang jauh lebih pintar dan lebih kritis. Sehingga, kesalahan sekecil apapun yang 

dilakukan  oleh  perusahaan  dan  para  pemasarnya  akan  direspon  oleh  pasar  yang 

kemungkinan akan di respon secara negatif dan dengan adanya teknologi yang semakin 

maju akan memungkinkan penyebaran yang sangat cepat, sehingga perusahaan dan para 

pemasar harus jauh lebih hati-hati lagi dalam melakukan pemasarannya, terutama yang 

berhubungan langsung dengan para pelanggannya.

Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa proses pemasaran 

bukanlah sebuah program atau proyek,  melainkan sesuatu yang berulang.  Sehingga, 

berdasarkan data dan fakta sebelumnya para pemasar bisa melakukan evaluasi agar bisa 

mencapai  kesempurnaan  dalam  menjalankan  proses  pemasarannya.  Dengan 
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menggunakan metode  Six Sigma yang sudah terbukti berhasil baik diterapkan secara 

parsial  di  salah  satu  fungsi  organisasi  atau  diterapkan  secara  holistik  di  suatu 

perusahaan.

Metode  Six  Sigma tradisional  yang  menggunakan  siklus  DMAIC  (Define,  

Measure,  Analyze,  Improve,  Control)  diterapkan pada proses pemasaran yang selalu 

berulang pada area  strategis,  taktik,  dan operasional.   Pada area  strategi  pemasaran 

metode  yang  digunakan  adalah  IDEA  (Identify,  Define,  Evaluate,  Activated). 

Sedangkan pada  area  taktik  pemasaran,  metode  penerapan  Six  Sigma biasa  disebut 

UAPL  (Understand,  Analyze,  Plan,  Launch).  Serta  pada  area  operasional  proses 

pemasaran,  metode  penerapan  Six  Sigma disebut  dengan LMAD (Launch,  Manage,  

Adapt,  Discontinue).  Sehingga  dengan  menggunakan  metode  dan  didukung  dengan 

orang-orang  terbaik,  maka  tingkat  kegagalan  pada  proses  pemasaran  bisa  di  tekan 

mendekati 3,4 cacat per satu juta kesempatan atau mendekati kesempurnaan.

Akan tetapi,  untuk mencapai  semua hal  diatas tetap harus dilakukan dengan 

tingkat  disiplin  yang  sangat  ketat.  Karena  sebagus  dan  sesempurna  apapun  suatu 

metode  atau  konsep,  tidak  akan  berhasil  diterapkan  apabila  tidak  disertai  dengan 

disiplin  yang  ketat  serta  dukungan  penuh  dari  para  petinggi  atau  CEO  dalam 

pelaksanaannya. 

--- 000 ---
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