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Pengantar Internet MarketingPengantar Internet Marketing
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Definisi Internet MarketingDefinisi Internet Marketing

Aplikasi internet dan teknologi digital Aplikasi internet dan teknologi digital 
l i b i k l j t d il i b i k l j t d ilainnya, sebagai kelanjutan dari lainnya, sebagai kelanjutan dari 
komunikasi tradisional dalam rangka komunikasi tradisional dalam rangka 
pencapaian tujuan pemasaranpencapaian tujuan pemasaran
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EE--marketingmarketing
Pencapaian tujuan pemasaran dengan menggunakan teknologi Pencapaian tujuan pemasaran dengan menggunakan teknologi 
komunikasi elektronikkomunikasi elektronik
Menurut Chartered Institute of MarketingMenurut Chartered Institute of MarketingMenurut Chartered Institute of MarketingMenurut Chartered Institute of Marketing

Pemasaran adalah proses manajemen untuk mengidentifikasi, Pemasaran adalah proses manajemen untuk mengidentifikasi, 
antisipasi dan memuaskan pelanggan sebagai syarat untuk mendapat antisipasi dan memuaskan pelanggan sebagai syarat untuk mendapat 
keuntungankeuntungan

Teknologi internet dapat mendukung tujuan di atasTeknologi internet dapat mendukung tujuan di atas
IdentifikasiIdentifikasi

Internet dapat digunakan untuk riset pemasaran menemukan kebutuhan dan Internet dapat digunakan untuk riset pemasaran menemukan kebutuhan dan 
keinginan pelanggankeinginan pelanggan

AntisipasiAntisipasi
Internet menyediakan saluran dimana pelanggan dapat mengaksesInternet menyediakan saluran dimana pelanggan dapat mengakses
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Internet menyediakan saluran dimana pelanggan dapat mengakses Internet menyediakan saluran dimana pelanggan dapat mengakses 
informasi dalam pembuatan keputusan pembelian (memahami permintaan informasi dalam pembuatan keputusan pembelian (memahami permintaan 
adalah kunci pengelolaan alokasi sumber daya)adalah kunci pengelolaan alokasi sumber daya)

KepuasanKepuasan
Kepuasan dapat dihadirkan melalui, situs yang mudah digunakan, kinerja Kepuasan dapat dihadirkan melalui, situs yang mudah digunakan, kinerja 
yang mencukupi, pemenuhan standar pelayanan (customer relationship yang mencukupi, pemenuhan standar pelayanan (customer relationship 
management)management)

BrochurewareBrochureware

Web site sederhana dengan interaksi yang Web site sederhana dengan interaksi yang 
t b t d i i kt b t d i i kterbatas dengan pengguna, ini merupakan terbatas dengan pengguna, ini merupakan 
replikasi pemasaran offline dan umumnya replikasi pemasaran offline dan umumnya 
digunakan oleh perusahaan yang baru digunakan oleh perusahaan yang baru 
memulai memanfaatkan internet dalam memulai memanfaatkan internet dalam 
pemasarannyapemasarannya
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Manfaat Internet (6C)Manfaat Internet (6C)
Cost reductionCost reduction

Mengurangi biaya penjualan dan pemasaran (telpon, cetak, distribusi) karena Mengurangi biaya penjualan dan pemasaran (telpon, cetak, distribusi) karena 
semua materi dapat dipublikasi melalui web sitesemua materi dapat dipublikasi melalui web sitep pp p

CapabilityCapability
Internet menyediakan peluang baru untuk produk baru, dan masuk ke pasar baruInternet menyediakan peluang baru untuk produk baru, dan masuk ke pasar baru

Competitive advantageCompetitive advantage
Perusahaan dapat memperkenalkan kapabilitas baru yang dimiliki lebih dulu Perusahaan dapat memperkenalkan kapabilitas baru yang dimiliki lebih dulu 
dibanding kompetitordibanding kompetitor

Communications improvementCommunications improvement
Internet dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, staf, pemasok, Internet dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, staf, pemasok, 
distributordistributor

ControlControl
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Internet dapat melacak perilaku pelanggan dan bagaimana staf perusahaan Internet dapat melacak perilaku pelanggan dan bagaimana staf perusahaan 
memberikan layananmemberikan layanan

Customer service improvementCustomer service improvement
Dapat menginformasikan ketersediaan stok barang ataupun melayani Dapat menginformasikan ketersediaan stok barang ataupun melayani 
pertanyaan pelangganpertanyaan pelanggan

Perbedaan Komunikasi Pemasaran Internet Perbedaan Komunikasi Pemasaran Internet 
dan Komunikasi Pemasaran Tradisionaldan Komunikasi Pemasaran Tradisional

InteractivityInteractivity
IntelligenceIntelligence
IndividualisationIndividualisation
IntegrationIntegration
Industry restructuringIndustry restructuring
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Independence of locationIndependence of location
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Perbedaan Media Lama dan Media BaruPerbedaan Media Lama dan Media Baru

Media lamaMedia lama Media baruMedia baru

OO tt i tii ti OO tt ttOneOne--toto--many communication many communication 
modelmodel

OneOne--toto--one or manyone or many--toto--many many 
communication modelcommunication model

Mass marketingMass marketing Individualised marketing or mass Individualised marketing or mass 
customisationcustomisation

MonologMonolog Dialog Dialog 

Branding Branding Communication Communication 
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Supply sideSupply side Demand sideDemand side

Pelanggan sebagai targetPelanggan sebagai target Pelanggan sebagai patnerPelanggan sebagai patner

segmentasisegmentasi Komunitas Komunitas 


