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Bagi dunia perbankan sistem informasi pemasaran dan riset 
pemasaran sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan 
pemasaran bank. Dengan adanya sistem informasi yang baik 
akan memudahkan bank mengumpulkan dan menyaring 
informasi yang berkembang di luar bank. Demikian pula 
dengan adanya riset pemasaran yang dijalankan dan 
dikembangkan akan sangat memudahkan bank untuk 
merencanakan kegiatan pemasarannya. Keuntungan lain 
yang diperoleh dengan adanya riset pasar dan sistem 
informasi pasar adalah bank dapat dengan mudah 
mengetahui setiap gejala yang terjadi di masyarakat, 
sehingga bank akan menyesuaikan dengan perubahan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu berguna 
dalam memantau kegiatan yang dijalankan oleh para 
pesaingnya, sehingga memudahkan bank dalam menyusun 
strategi melawan pesaing atau paling tidak berusaha 
mengimbangi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pesaing.  



1. Menilai kebutuhan informasi 
▪ Informasi apa yang diinginkan 

▪ Informasi apa yang patut diberikan oleh bank 

2. Mengembangkan informasi 
▪ Catatan intern 

▪ Intelejen pemasaran 

▪ Riset pemasaran 

3. Mendistribusikan informasi 
 



Riset adalah usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau 
prinsip-prinsip menurut metode ilmiah dengan cara 
mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data 
yang dilakukan secara terencana dan sistematis 
dengan menggunakan metode ilmiah. 

Kriteria Riset Ilmiah: 
1. Berdasarkan fakta yang nyata/ empiris. 
2. Bebas dari prasangka, 
3. Menggunakan analisis yang akurat dan logis 
4. Memakai ukuran yang objektif dan instrumen 

penelitian yang tepat, 
5. Menggunakan teknik kuantitatif sejauh hal tersebut 

memungkinkan 



1. Merumuskan masalah 
2. Studi kepustakaan 
3. Menyususn hipotesis 
4. Menentukan sumber data/ informasi 
5. Menentukan pengumpulan data dan teknik 

pengolahan data 
6. Menyususn daftar pertanyaan 
7. Menentukan sampel 
8. Mengumpulkan data 
9. Mengolah data 
10. Menganalisis data 
11. Menyusun laporan. 



Merupakan pendekatan yang objektif dan 
sistematis atas kelengkapan dan 
perkembangan informasi untuk proses 
pengambilan keputusan bagi manajemen 
pemasaran. Atau sebagai suatu perancangan, 
pengumpulan, analisis dan pelaporan data 
serta temuan-temuan secara sistematis yang 
relevan dengan suatu situasi atau masalah 
pemasaran tertentu yang dihadapi oleh 
perusahaan. 



1. Sistematis  
Kegiatan riset pemasaran harus direncanakan secara sistematis, 

artinya proyek penelitian harus diorganisasikan serta 
direncanakan secara baik dan terinci. 

2. Objektif 
Didasarkan atas data yang akurat. Dari landasan objektivitas tersebut 

hasil riset akan menjadi gambaran nyata dari objek penelitian 
sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara akurat 
dan berdaya guna. 

3. Informatif 
Menyediakan informasi pasar dan bukan data, sehingga dari riset 

diharapkan dapat  membantu pengambilan keputusan. 
4. Proses pengambilan keputusan 

Proses pengambilan keputusan  merupakan perwujudan dari hasil 
penyediaan informasi yang bersumber dari riset pemasaran. 



1. Menetapkan masalah yang dihadapi dan tujuan 
pemasaran yang akan dijalankan. 

2. Mengembangkan rencana riset  
3. Mengimplementasikan rencana riset yang 

sudah disusun 
4. Menginterprestasikan dan melaporkan hasil 

riset yang telah dilakukan, 
5. Analisis informasi yang sudah diperoleh 
6. Mendistribusikan informasi kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap hasil riset 
yang dilakukan. 



1. Riset Periklanan 
2. Riset perusahaan dan ekonomi bisnis 
3. Riset tanggung jawab perusahaan 
4. Riset produk 
5. Riset penjualan dan pasar 



Riset ini dilakukan untuk menentukan media 
mana yang akan digunakan sesuai dengan 
pertimbangannya seperti sasaran pembaca, 
perilaku pembaca dan hal lainnya. Riset 
perikalan terdiri dari: 

 Riset motivasi 
 Riset media 
 Riset efektif iklan 
 Riset strategi bersaing 



Digunakan secara luas untuk berbagai masalah 
yang sesuai dengan keinginan perusahaan. 
Riset perusahaan dan ekonomi bisnis yang 
terdiri dari: 

Riset kecenderungan usaha 
Riset penetapan harga 
Riset lokasi cabang 
Riset ekspor dan internasional 
Riset operasi 
Riset intern perusahaan. 



Merupakan riset yang digunakan untuk 
memperoleh informasi tentang tanggung 
jawab perusahaan terhadap berbagai hal 
kepada berbagai pihak. riset ini terdiri dari: 

Riset hak mengetahui konsumen 
Riset dampak ekologi 
Riset studi hambatan hukum terhadap iklan 

dan promosi 
Riset nilai dan kebijakan sosial. 



Digunakan untuk menilai produk yang akan 
ditawarkan ke konsumen apakah dapat 
diterima atau tidak. Riset ini antara lain: 

Penerimaan dan potensi produk baru 
Riset produk yang kompetitif 
Pengujian produk yang ada 
Riset merek 
Riset kemasan dan ciri khas desain 



Dilakukan secara umum untuk hal-hal yang 
berkiatan dengan penjualan dan pemasaran 
produk. Terdiri dari: 

o Pengukuran potensi pasar 
o Analisis market share 
o Penentuan ciri khas pasar 
o Analisis penjualan 
o Penentuan kuota dan wilayah penjualan 
o Riset jalur distribusi 
o Tes pasar dan audit toko 
o Riset kompensasi penjualan riset promosional. 



Agar hasil riset pasar dapat diperoleh sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan, maka dalam melakukan riset 
perlu digunakan metode riset yang benar. 
Pertimbangan penggunaan metode riset tergantung 
dari beberapa hal: 

 Pertimbangan mudah menggunakannya 
 pertimbangan murah biaya 
 Pertimbangan waktu 
 Pertimbangan ketepatan dan keakuratan hasil 
 Pertimbangan kemampuan orang yang akan 

melakukan riset 
 Pertimbangan pengalaman masa lalu 
 Pertimbangan lainnya. 



1. Observasi  
Metode melalui pengamatan langsung dari lapangan. 

2. Wawancara 
Tindakan melakukan pembicaraan secara langsung dengan 

respon atau nasabah (bertatap muka), artinya periset 
langsung menanyakan keinginannya kepada nasabah 
misalnya keinginan akan bentuk produk, warna, rasa, 
tingkat suku bunga, biaya administrasi, hadiah, dll. 

3. Kuesioner 
Metode dengan cara mengajukan formulir pertanyaan kepada 

responden/ nasabah yang diinginkan. 

 


