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ABSTRAK

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak sekadar bertujuan untuk
mencari keuntungan dengan jalan menciptakan produk yang baik dan berkualitas
tinggi. Hal ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat terhadap produk yang
baik sekarang sudah berubah. Produk yang baik tidak hanya hams berkualitas,
tetapi juga hams bisa memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap
produk tersebut. Tuntutan masyarakat terhadap produk itulah yang membuat
perusahaan perlu mengadakan suatu kegiatan promosi. Promosi merupakan
berbagai usaha untuk memperkenalkan dan memberi informasi yang memadai
tentang keberadaan suatu produk pada masyarakat atau menciptakan kepedulian
masyarakat pada suatu produk untuk meningkatkan penjualannya.
Kegiatan promosi yang baik memerlukan media yang sesuai agar bisa
mengenai sasaran dengan tepat. Pemilihan media promosi yang baik memerlukan
suatu informasi yang akurat dan mutakhir yang didapatkan dari suatu sistem
informasi pemasaran yang baik pula. Ketepatan dan kemutakhiran informasi akan
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan promosi yang dilaksanakan.
Kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin meningkat, pengaruh
ekonomi intemasional, persaingan global, dan kemajuan teknologi menuntut
perusahaan untuk memiliki keunggulan bersaing. Perusahaan dituntut untuk lebih
efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya. Keadaan tersebut menempatkan
informasi sebagai sumber daya yang strategis dan memerlukan pengelolaan
sebaik mungkin.
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