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Setelah kita mempelajari materi ini , kita diharapkan mengetahui: 

- Apa sajakah komponen dari sistem infromasi manajemen yang modern dalam era sekarang 

ini? 

- Apakah guna dari data internal dalam setiap sistem ? 

- Siapakah yang membuat sistem intelegensi pemasaran? 

- Bagaimanakah  perkembangan pemahaman lingkungan makro ? 

- Bagaimana perusahaan secara akurat meramal permintaan pasar?    

RPKPS 

Membandingkan, menganalisa lingkungan persaingan, pemasok, demografi, politik, hukum, sosial 

budaya, ekonomi, teknologi dan alam.    

Membandingkan dan menganalisis lingkungan pemasaran mikro dan makro 

Komponen dari Sistem Informasi Pemasaran Modern 

Apa sajakah komponen dari sistem infromasi manajemen yang modern dalam era sekarang ini? 

Pemasaran mampunyai dua tugas penting yaitu mempunyai metode disiplin untuk mengupulkan 

informasi dan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan peanggan, observasi pesaingnyadan 

gorup pesaing yang lain. Bebrapa perusahaan mempunyai departemen sistem informasi peasaran 

sendiri yang menganalsisis secara detail tentang pembeli, keinginan, kebiasaan dan preferences? 

Berikut beberapa contoh informasi Global yang ekstrim (yang “ter” di   dunia) : 

Angka kelahiran tertinggi  Nigeria 7 kelahiran pada setiap wanita 

 terbanyak orang yang 

mempunyai HP 

China  547.286.000 

Peminum anggur yang paling 

banyak per kapita 

Portugal 33,1 liter per kapita 



Terbanyak didatagi turis France 79.083.000 

Terbanyak bandara 

penerbangannya 

AS 14.951 airport 

Tingkat pengidap diabetes 

tertinggi 

Uni emirat arab 19,5% dari usia 20- 79 tahun 

Sumber : www.cia.gov/library/publications (Kotler, 2012, hal. 90) 

 

Sistem Informasi pemasaran terdiri dari orang, perlengkapan, dan prosedur to gathering , sort , 

analisis, evaluasi, mendistribusikan kebutuhan konsumen, ketepatan waktu dan informasi yang 

akurat kepada penentu kebijakan dalam pemasaran. (Kotler, 2012, hal. 91)  

Yang dibutuhkan dari Sistem Informasi : 

1. Keputusan apakah yang secara regular dibuat? 

2. Informasi apakah yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut? 

3. Informasi apa sajakah yang seharusnya diterima secara reguler? 

4. Studi yang special (khusus) apakah yang diminta secara regular tiap periode? 

5. Informasi apakah yang sebenarnya anda butuhkan tetapi belum terpenuhi sampai sekarang? 

6. Informasi harian, mingguan, bulanan, tahunan apakah yang anda perlukan? 

7. Apakah media on line atau surat kabar, blog, laporan, majalah yang ingin anda ketahui 

sebagai dasar informasi? 

8. Topik apakah yang anda sukai ebagai informasi yang penting? 

9. Analisis data dan program laporan apakah yang anda ingin ketahui? 

10. Apakah 4 perkembangan yang mendorong sistem informasi pemasaran sekarang ? 

http://www.cia.gov/library/publications
http://4.bp.blogspot.com/_YqyVd_5VBbQ/TCr-kq89wNI/AAAAAAAAAD4/Bvmh3u4CY6g/s1600/ms12.JPG


Lingkungan Sosiokultural 

Pada lingkungan sosio kultural kita dapat menyerap, apa yang  menjadi pandangan dunia terhadap 

lingkungan tersebut, antara lain: 

1. Pandangan terhadap kita  

2. Pandangan terhadap oran lain 

3. Pandangan terhadap organisasi 

4. Pandangan terhadap masyarakat 

5. Pandangan terhadap alam  

6. Pandangan terhadap dunia 

Rekaman internal 

Peluang penting dan masalah potensial dimana manajer marketing bergantung dari laporan internal 

dari pesanan, penjualan, harga, biaya, level persediaan, penerimaan, dan hutang. 

Sistem Informasi Pemasaran 

Manajer marketing membutuhkan waktu dan laporan yang akurat dalam penjualan yang terbaru. 

Suatu misal super market WallMArt ia dapat mengoperasikan penjualan, dan data persediaan yang 

bisa mengkompilasikan data dari setiap pelanggan, setiap toko, setiap hari dan selalu ter up date 

datanya dalam setiap jam. 

Database, data warehousing, dan data mining 

 Perusahaan mengorganisasikan informasinya pada pelanggan, produk dan database penjualan dan 

kemudian mengkombinasikan data mereka. Database pelanggan akan mengandung nama dari 

pelanggan, alamat, transaksi pembelian yang terakhir dan terkadang even demografi, dan 

psychogrphy (aktivitas, keterterikan, dan pendapat) 

Perusahaan membuat data yang mudah diakses oleh pembuat keputusan. Analis dapat mempunyai 

data dan segmen pelanggan, ternd pelanggan yang terakhir, dan berbagai informasi yang perlu. 

Sistem Intelegensi Pemasaran 

Sistem intelegensi marketing adalah satu  set prosedur dan sumber daya yang manajer gunakan 

untuk memperoleh informasi setiap hari dan perkembangan dari lingkungan pemasaran. Sistem 

rekaman data internal menghasilkan data, tetapi sistem intelegensi pemasaran meyediakan data 

yang terjadi. Manajer marketing mengumpulkan dalam variasi jalan yang berbeda, seperti halnya 



dengan membaca buku, koran, publikasi perdagangan, pembicaraan pada pelanggan, pemaok, 

distibutor monitoring , sosial media di internet dan pertemuan dari manajer perusahaan lain. 

Dalam lingkungan natural, pemasaran membutuhkan perhatian dari peningkatan perhatian publik 

membicarakan kesehatan dari lingkungan. Banyak pemasar beperhatian terhadap pemasaran hijau 

“green marketing” yang menghasilkan solusii lingkungan yang sehat. 

Dalam area teknologi pemasar seharusnya dapat menghitung akselerasi dari perubahan teknologi, 

peluang untuk berinovasi, memperjelas anggaran riset dan perkembangan dan peningkatan regulasi 

pemerintah  selaras dengan perubahan teknologi. 

Dalam lingkungan politik dan lingkungan yang legal, pemasara berusaha untuk bekerja dengan 

regulasi hukum, praktisi bisnis, dan variasi oleh interest groups. 

Ada dua tipe permintaan : permintaan pasar permintaan perusahaan, Untuk mengistimasi 

permintaan yang segera,  perusahaan harus mengidentifikasi    market yang potensial, penjualan 

industri, dan pembagian pasar.  

Untuk mengistimasi permintaan ke depan, perusahaan harus mensurvey perhatian pembeli, 

kekuatan dari input penjualan, analisa penjualan yang lalu,. Model matematika yang memperlihatkan 

analisa statistik, prosesur data yang terkompurisasi dari semua tipe permintaan, peramalan 

penjualan ke depan?  

Sumber :Kotler & Keller. 2012. Marketing Management. London : Prentice Hall 


