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ABSTRAKSI t,--

Pergeseran orientasi pemasaran membuat pemasar harus mengetahui apa yang 
benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dengan adanya infOlmasi mengenai 
kebutuhan konsumen, yang dikelola dalam sistem informasi pemasaran membuat 
divisi pemasaran dapat menerapkan 'strategi yang tepat sehingga bisa mencapai 
keunggulan bersaing. 

Perusahaan di tuntut untuk merancang dan membangun sistem informasi yang 
efektif dan efisien guna menggali informasi. Salah satu elemen yang di butuhkan 
dalam membangun sistem terse but adalah intelijen pemasaran atau market 
intelligence. Inteiijen pemasaran merupakan sumber yang di gunakan para manajer 
untuk memperoleh infonnasi mengenai perkembangan yang berkaitan dengan 
lingkungan pasar khususnya perubahan konsumen. 

Intelijen pemasaran di lakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 
di pasar khususnya tentang konsumen, sehingga pemasaran perusahaan yang 
menggunakan sistem intelijen dapat menetapkan strategi bersaing yang tepat untuk 
mengendalikan persaingan dan mengamankan posisinya di pasar. 
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