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jf(BS'T'R.jI'KSI 

Persaingan bisnis yang semakin iama semakin meningkat memaksa 
manajemen untuk mempertajam kemampuan mencari peluang agar mampu bertahan 
atau menyerang pesaing. Menghadapi ketatnya persaingan itu, manajemen 
membutuhkan sebuah Sistem lnformasi Manajemen yang terpadu sehingga para 
eksekutif bisa mengantisipasi dampak dari suatu kejadian sehingga mampu bertindak 
proaktif dan inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 
bersaing. Kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 
bersaing bisa dilakukan dcngan Sistcm Inrormasi Pcmasaran yang baik scbagai 
bagian dari Sistem Informasi Manajcmen. 

Dampak dari pcrsaingan ini juga dirasak;m olch PT "X". A/arkct slum: yang 
dimiliki PT "X" semakin lama semakin menurun, karena angka penjualan yang 
ditargetkan tidak pemah tercapai. Sebenamya PT uX" ini juga menerapkan Sistem 
Informasi Pemasaran untuk membuat keputusan pemasaran, namun sistem yang 
dimiliki ternyata tidak mampu mengendalikan angka penjualannya, terbukti dengan 
tidak tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan. 

Sistem Informasi Pemasaran yang diterapkan PT "X" adalah sebagai berikut: 
Divisi pemasaran bertugas membuat laporan penjualan bulanan dan tahunan 
berdasarkan masing-masing region head quarter, sarna dengan yang dibuat oleh 
divisi akuntansi. Laporan penjualan itu selanjutnya dianalisis untuk mengetahui 
pencapaian target penjualannya. Dari analisis tersebut dibuatlah ramalan penjualan 
untuk tahun yang akan datang yang selanjutnya ramal an itu menjadi target penjualan 
tahun berikutnya. Selanjutnya divisi pemasaran membuat rencana atau program 

---pemasaran untuk mencapai target penjualan yang telah dibuat tersebut. Untuk 
membuat program pemasan~i:~·ini, divisi pemasaran bekerja sarna dengan tiga divisi 
yang lain, yaitu divisi akuntansi untiik memberikan informasi tentang keadaan 
internal perusahaan, divisi produksi untuk memberikan usulan tentang produk yang 
akan dijual dan divisi R&D untuk memberikan usulan tentang produk-produk baru 
yang bisa diluncurkan. Program pemasaran yang dibuat oleh divisi pemasaran ini 
sudah cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah penjualan yang dialami 
PT "X", namun pada pelaksanaannya program pemasaran ini tidak di lakukan 
sebagaimana yang telah ditetapkan. Banyak program pemasaran yang tidak dilakukan 
sebagaimana mestinya, seperti : program promosi, program periklanan, dan riset 
pasar. 

Dari Sistem lnformasi PemasaraG yang dimiliki PT "X" dapat disimpulkan 
bahwa sistem yang dimiliki sudah bagus, namun kekurangan sistem ini adalah tidak 
dilakukannya program pemasaran dengan baik. Program pemasaran yang merupakan 
hasil keputusan dan sistem tidak dilakukan dengan dengan optimai sehingga market 
share PT "X" sulit untuk ditingkatkan atau dcngan kata lain angka penjualan sulit 
untuk dikendalikan supaya mencapai target penjualannya. 
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