


• Sistem adalah seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan 
lainnya untuk suatu tujuan bersama.  

• Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bertujuan 
menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu.  

• Sistem informasi pemasaran (marketing information systems), 
menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, 
kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan 
lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran 



Sistem Informasi Pemasaran adalah suatu sistem yang berbasis 
komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi 
fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan 
dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 
pemasaran produk perusahaan 



Pada tahun 1966 profesor Pillips Kotler dari 

Nortwestern University menggunakan istilah pusat saraf  

pemasaran  (marketing nerve center) untuk menggambarkan 

suatu unit baru didalam pemasaran yang mengumpulkan dan 

mengolah informasi dan unit pemasaran. 

Menurut Kotler ada tiga jenis informasi pemasaran, yaitu: 

• Pemasaran (Marketing Intelligence). 

Adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari 

lingkungan. 

• Informasi pemasaran intern (Internal Marketing Information) 

 Adalah informasi yang dikumpulkan  

• Komunikasi Pemasaran (Marketing Comunication) 

 Adalah informasi yang mengalir ke luar dari perusahaan ke  

lingkungan. 



Perkembangan yang menyebabakan informasi pemasaran dibutuhkan 
dibandingkan pada waktu sebelumnya 
1. Peralihan dari pasar lokal ke pemasaran nasional hingga 

pemasaran global. 
2. Peralihan dari kebutuhan pembeli ke keinginana pembeli. 
3. Peralihan dari persaingan harga ke persaingan non harga 



Terdiri dari orang-orang, peralatan, prosedur untuk 
memperoleh data, menganalisis, mengevaluasi, serta 
mendistribusikan informasi secara tepat waktu, akurat dalam 
pengambilan keputusan 



Prinsip   pemasaran   dalam   lingkungan 

yang dinamis ini meliputi : 

• Penciptaan 

• Pendistribusian 

• Promosi   dan   penentuan   harga barang, 

jasa dan gagasan 



• Mengetahui apa saja kebutuhan 

pelanggan 

• Mengetahui perencanaan strategi 

yang lebih efisien dan efektif 

• Mengetahui pesaing-pesaing yang 

akan mengancam perusahaan 
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• Perencanaan 

• Promosi 

• penjualan produk 

• pengembangan pasar dan  

• pengembangan produk baru  

Hal tersebut guna meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan.  

Dengan demikian pemasaran dianggap 

sebagai fungsi penting dalam operasi 

bisnis suatu perusahaan 



Pertama adalah sistem pencataatn internal yang 

memberikan data terbaru mengenai penjualan, 

biaya, persediaan, arus kas, dan rekening utang 

maupun piutang  

Kedua adalah  Sistem Intelijen Pemasaran yang mensuplai 

manajer pemasaran dengan informasi harian mengenai 

perkembangan pada lingkingan pemasaran eksternal.  

Sistem ke tiga adalah penelitian pemasaran dimana melibatkan 

pengumpulan informasi yang relevan terhadap permasalahan 

pemasaran yang spesifik yang dihadapi perusahaan  

Sistem ke empat adalah sistem pendukung keputusan 

pemasaran yang terdiri dari teknik statistik dan model 

keputusan untuk membantu manajer pemasaran dalam 

pembuatan analisa dan keputusan yang lebih baik 



• Mendefinisikan permasalahan dan tujuan 
penelitian.  

• Mengembangkan rencana penelitian. 
• Mengumpulkan informasi. 
• Menganalisa informasi. 
• Menyajikan hasil penelitian 




