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Berdasarkan analisis dan hasil penelitian Sis tern Informasi Pemasaran PT. T J 

Surabaya, maka dapat ditarik simpulan bahwa perusahaan sudah menyadari pentingnya 

sistem infonnasi yang terintegrasi, tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu: 

1. Sistem Tnfonnasi Akuntansi yang dignnakan sudah terkomputerisasi tetapi belum 

optimal mendukung penjualan. Sistem Informasi Akuntansi belum memberikan 

informasi yang cepat bagi penjualan (ada beberapa laporan yang masih disertai 

kegiatan manual dan diulang-ulang), juga laporan penjualan yang dihasilkan 

kurang lengkap. 

2. Penelitian pemasaran perusahaan baik. Ini terbukti dengan produk-produk yang 

dihasilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar, promosi yang 

menyangkut target konsumen, distribusi yang berkualitas, dan harga yang 

bersaing. Kelemahannya adalal1 penelitian masih merupakan opini dari para 

pemilik dan para salesman yang sering turun ke lapangan. Opini ini belum 

tertulis apalagi terkomputerisasi sehingga belum terintegrasi. Penelitian yang 

masih berupa opini-opini ini akan menyulitkan apabila ada salesman (staf bagian 

penjualan) yang baru dan belum berpengalaman pada bidang ini. 
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ada intelijen pemasaran, perusahaan mampu bersaing di pasaran 

diperhitungkan dalam bisnis yang sejenis, tetapi belum ada 

lijen Pemasaran yang terintegrasi. 

a beberapa kelemahan pada Sistem Informasi Pemasaran PT. TJ, 

i berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut dengan 

m lnfonnasi Pemasaran PT. T I sehingga: 

;es penjualan menjadi lebih cepat karena didukung oleh database 

;truktur sehingga data tersedia tepat pada saat yang dibutuhkan dan 

unikasi dengan bagian-bagian yang terkait. 

:kerjaan yang diulang-ulang dan tidak perlu dilakukan karena sudah 

n yang terintegrasi sehingga waktu yang terbuang dapat digunakan 

,1akan hal-hal yang lebih berguna. 

pengendalian internal (internal control) sehingga apabila teJ.jadi 

tt cepat terdeteksi. 
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Pada akhimya, hal-hal tersebut diatas akan membuat Sistem Informasi Pemasaran PT. TJ 

lebih berkualitas sehingga perusahaan mempunyai keunggulan bersaing. 

7.2 Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pengembangan Sistem 

lnformasi Pernasaran PT. TJ adalah: 

1. Mernbenahi Sistern Informasi Akuntansi sehingga dapat rnenduktmg penjualan 

dengan lebih cepat, lengkap, dan akurat. 

2. Membuat Subsistem Penelitian Pemasaran dan Subsistem Intelijen Pemasaran 

berbasis komputer sehingga output yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan 

baik. 

3. Menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) yang meng-online-k.an semua 

saluran distribusi perusahaan sehingga perusahaan dapat unggul dalam kecepatan 

waktu penyediaan produk saat dibutuhkan konsumen dan dapat mengembangkan 

pemasarannya di seluruh Indonesia dengan mudah. 

4. Mempunyai distribusi sendiri di beberapa kota besar atau distribusi dengan sistem 

kontrak karena tidak adanya kontrak menyebabkan pelanggan mudah berpindah 

ke supllier lain yang lebih menguntungkan. Dengan diterapkarmya sistem ini 

perusahaan bisa lebih mudah memantau pasar setiap saat tanpa harus menunggu 



231 

laporan kuruungan dari salesman. Selain itu perusahaan juga dapat memangkas 

biaya penjualan yaitu biaya salesman ( penginapan, transportasi, telepon, fax, dan 

makan) sehingga hargajual bisa lebih murah. 
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