
MENGUJI COBA METODE 

DIRECT MARKETING ANDA



Uji Coba Direct Marketing

Dalam direct marketing, pengujian adalah mengirim surat
atau paket melalui pos atau iklan di surat kabar atau tayangan
iklan komersial TV, menghitung jawabannya dan berdasarkan
hasilnya segara dibuat beberapa kesimpulan.

Dalam pengujian direct marketing tradisional, dua atau lebih
variasi suatu variable tunggal dites satu sama lain secara
bersamaan. Misalnya, Anda mungkin ingin menguji surat A 
dengan surat B untuk melihat surat mana yang lebih banyak
menghasilkan pesanan. Atau, anda mungkin mengambil surat
A dan mengeposkannya ke dua daftar yang berbeda untuk
mengetahui daftar mana yang menghasilkan tanggapan lebih
baik.



Uji Coba DM

Belajar sambil menguji hasil direct marketing juga
dapat dilakukan. Misalnya, anda bisa dengan cepat
dan murah meneruskan apakah suatu layanan atau
produk baru itu memiliki daya tarik bagi pasar
tertentu dengan melakukan pengiriman pos atau
iklna tes kecil-kecilan. Menggunakan pos langsung
untuk menguji laku tidaknya suatu barang di suatu
pasar baru bisa benar-benar jauh lebih murah
dibandingkan menyewa suatu perusahaan penelitian
pasar atau menciptakan kampanye iklan baru.



Supaya bisa menguji, kita harus mampu melacak sebuah

tanggapan. Yaitu, ketika menerima jawaban, harus mampu

mengenali apabila jawaban itu berasal dari iklan atau

pengiriman pos khusus atau dari pembaca yang namanya

ada pada publikasi atau daftar alamat khusus

Salah satu cara yang paling sederhana adalah meletakkan

kode atau nomor kunci pada eleme jawaban. Kode tersebut

dapat berupa serangkaian nomor dan huruf yang dicetak

dengan rapi yang ditempelkan di pojok kartu jawaban.

Cara Melacak Hasil dengan Kode 
Kunci



 Kode kunci juga dapat diberikan pada alamat. Misalnya, kita mungkin

menggunakan alamat balasan, “USA Engineering Associates, Dept. DM-2, 

Yorktown, PA”•. Kode “•Dept. DM-2”• menyatakan bahwa kartu jawaban

berasal dari paket 2,bukan paket 1.

 Apabila memberi label pada kartu jawaban atau lembar pesanan anda, 

pemilik daftar alamat bisa menggunakan komputernya untuk meletakkan

suatu kode kunci langsung pada label.

 Untuk internet, melacak tanggapan dapat dilakukan dengan menyetel

alamat situs Web yang unik untuk setiap promosi. Misalnya, 

www.products.com/a,www.products.com/b, dan seterusnya.

 Jika mekanisme jawabannya e-mail, kita dapat meminta penerima

mengirim email ke alamat uni untuk setiap metode pomosi. 

Misalnya,salea@products.com, saleb@products.com, dan seterusnya.

http://www.products.com/a,www.products.com/b
mailto:salea@products.com
mailto:saleb@products.com


Cara Menggunakan Karyawan untuk

Membantu Melacak Tanggapan
 Diperlukan orang-orang yang terlatih untuk melacak

tanggapan. untuk mendapatkan hasil tes yang akurat.

 Ada enam jenis tanggapan yang harus dilacak, yaitu :

• Orang-orang yang merespons dengan mengeposkan atau

menggunakan faks kartu jawaban atau lembar pesanan yang

telah disediakan.

• Orang-orang yang menulis di kop suratnya sendiri atau
mengirim pesanan pembelian atau pengecekan pribadi ke suatu
perusahaan tanpa lembar pesanan.

• Orang-orang yang menelepon dan meminta bicara kepada
seseorang atau eksistensi yang telah Anda tetapkan.

• Orang-orang yang menelepon dan tidak menetapkan ekstensi
orang.

• Orang-orang yang tidak menjawab Anda secara langsung tapi
didorong oleh kiriman pos itu untuk mengontak distributor atau
perwakilan penjualan setempat.

• Orang-orang yang mengunjungi situs Web anda.



Tanggapan-tanggapan yang Valid 

Secara Statistik

 Anda harus rajin melacak tanggapan-tanggapan yang 

dapat diidentiifkasi. Semakin akurat sumbernya, semakin 

bermakna kesimpulan-kesimpulan yang bisa dibuat dari 

tes-tes anda

 Tanggapan yang valid secara statistik berarti, berdasarkan 

hasil dari pengiriman pos itu, anda bisa secara akurat 

memprediksi bahwa pengiriman pos sejenis ke nama-

nama lain yang ada dalam daftar nama yang sama akan 

memberi anda hasil serupa.



Seberapa Banyak Surat yang Harus Anda

Coba Kirimkan?

 Beberapa ahli yang berbeda menyebutkan jumlah yang berbeda

untuk menjawab pertanyaan berapa banyak jawaban yang kita

peroleh agar tes tersebut dapat dianggap valid secara statistik?

James Lumley mengatakan 20 jawaban. Ed Burnett, penulis The

Handbook of Circulation Management mengatakan antara 30 dan 40

tanggapan. Milt Pierce, pengajar lokakarya penulisan direct response

di New York University, mengatakan Anda memerlukan 100 jawaban

agar mendapatkan hasil yang bermakna secara statistik.

Menurut penulis buku marketing Robert W BLY, ukuran paling akurat
tentang seberapa banyak jawaban yang harus Anda terima dan dengan
begitu seberapa banyak surat yang harus Anda kirimkan agar
mendapatkan tanggapan yang valid secara statistik bisa dilihat pada
table berikut yang dicetak kembali dari The Basic of Testing yang
ditulis oleh Ed McLean



Menentukan Ukuran Sel-Uji Coba: Jumlah

Balasan yang Diperlukan Agar Tes Valid 

Secara Statistik

 Tingkat Kepercayaan Deviasi atau Penurunan *



 *Perkiraan persentase balasan dan titik impas Anda atau

 penurunan yang Anda harapkan untuk melindungi diri Anda sendiri .

50% 25% 12.5% 6.25%

75% 1.8 7.3 29.2 116.8

85% 3.5 14.0 56.0

90% 6.6 26.2 104.8

95% 11.0 42.8

99% 21.7 86.9



Perluasan Setelah Uji Coba yang Berhasil

 Sebuah pengiriman tes kecil akan tetap valis secara

statistik, jika memedulikan berapa banyak nama

tambahan yang harus kita kirimi. Dengan kaidah

pembentangannya adalah bahwa total kuantitas

yang Anda kirimi hendaknya tidak lebih dari 10 kali 

jumlah nama yang anda uji.



Mengapa Anda Harus Menguji Coba?

 Karena terbatasnya anggaran dan waktu, hendaknya 

hanya menguji variabel-variabel yang kemungkinan 

memiliki efek signifikan terhadap tingkat tanggapan.

 Faktor-faktor yang paling signifikan yang diuji adalah :

 1. Daftar nama dan alamat

 2. Harga

 3. Tawaran

 Dalam pemilihan peserta uji coba ini, pemilihan nama ke-n
acak akan memastikan bahwa Anda mendapatkan sampel
rata-rata yang tak bias menggambarkan contoh representatif
yang mewakili keseluruhan daftar nama dan alamat itu.

 Pemilihan nama ke-n merupakan pemilihan acak setiap nama
ke-n. Misalnya, jika ingin menguji 500 nama yang terdapat
dalam 50.000 daftar nama, Anda akan memilih setiap nama
ke-10.



Sepuluh Kaidah Penting Direct 

Marketing yang Diuji

 1. Buatlah setiap promosi menjadi pengujian.

 2. Tetapkan tujuan untuk setiap tes.

 3. Uji faktor-faktor penting yang menghasilkan
perbedaan yang besar pada hasil direct marketing.

 4. Lakukan pengujian untuk menemukan sesuatu yang 
perlu atau ingin diketahui.

 5. Gunakan uji coba direct mail untuk menjawab
pertanyaan, perdebatan, dan ketidaksepakatan tentang
strategi, format, daftar nama, desain, dan redaksi
surat.



6. Lakukan pengujian jika menggunakan daftar kecil
dengan perluasan minimal atau tanpa perluasan.
7. Bersikaplah konsisten dalam pengujian.
8. Jangan menganggap Anda tahu apa yang sekiranya
cocok.
9. Kendati tidak memiliki jumlah nama atau uang yang 
cukup untuk mendapatkan tes yang valid secara
statistik, tetaplah lakukan pengujian.
10. Agar bisa belajar lebih banyak dari uji coba direct 
mail, buat daftar pertanyaan yang ingin dijawab.


