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SISTEM INFORMASI PEMASARAN (SIP) 
MODEL SISTEM INFORMASI PEMASARAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model diatas terdiri dari kombinasi subsistem-subsitem input dan output yang dihubungkan 
dengan database. 
Subsistem output: Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai 
bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. 
Subsistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Subsistem 

promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. 
Subsistem harga membantu manajer membuat keputusan harga. Selain itu ada subsistem kelima, 
subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang 
mempertimbangkan dampak gabungan dari unsur-unsur tersebut. Contoh informasi yang 
disediakan oleh subsistem bauran terintegrasi adalah permalan penjualan yang 
mempertimbangkan interaksi seluruh unsur-unsur bauran itu. 
Tiap subsistem output terdiri dari program-program didalam koleksi perangkat lunak, Berbagai 
program ini memungkinkan manajer untuk mendapat informasi dalam bentuk laporan periodik 
dan khusus, hasil simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran sistem pakar. 
 
Database 

Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database 
adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. 
 
Subsistem Input 
Sistem Informasi Akuntansi: mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran 
perusahaan. 
Sistem Intelijen Pemasaran : mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang 
berkaitan dengan operasi pemasaran. 
Sistem Penelitian Pemasaran : melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk 
tujuan mempelajari kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi pemasaran. 
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NB :Pemasaran merupakan area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada SIM.  
 
 
PERINSIP PERINSIP PEMASARAN 
Bauran pemasaran ( Marketing mix ): adalah strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur 
yang terdiri : 
1. PRODUK: apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan keinginannya atau 

kebutuhannnya. Produk dapat berupa barang fisik berbagai jenis jasa atau suatu gagasan. 
2. PROMOSI : Berhubungan dengan  semua cara yang mendorong penjualan produk, termasuk 

periklanan dan penjualan langsung. 
3. TEMPAT : Berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada 

pelanggan melalui saluran distribusi 
4. HARGA: Terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh 

pelanggan  untuk produk itu. 
 
EVOLUSI SISTEM INFORMASI PEMASARAN 
1. Intelijen pemasaran: Infromasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. 
2. Informasi pemasaran intern : Informasi yang dikumpulkan di dalam perusahaan 
3. Komunikasi pemasaran : Informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. 
 


