
  

BAB I 

               PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan di segala bidang dengan melibatkan peran aktif sektor swasta dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi di samping sektor pemerintah. 

 Dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa, perusahaan sebagai 

suatu organisasi bisnis memegang peranan yang sangat penting. Hampir setiap 

hari bermunculan perusahaan-perusahaan baru, baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil, keberadaan ini mengakibatkan adanya persaingan antar 

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

berkembang menjadi semakin kuat. Pihak manajemen suatu perusahaan akan 

semakin dituntut kemampuannya terutama di bidang produksi, teknologi dan 

pemasaran. Dalam hal ini bidang produksi, dan teknologi diperlukan untuk 

menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, sedangkan di 

bidang pemasaran sangat menentukan sukses tidaknya produk yang telah 

diproduksi tadi di dalam suatu pasar. 

 Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan suatu produk juga tergantung 

dari kebijaksanaan perusahaan dalam bidang promosi dan. kemampuan 

perusahaan untuk memilih, mendesain produk dan juga kemampuan 

perusahaan untuk menempatkan produk tersebut di lokasi yang tepat dengan harga 

dan. waktu tepat pula. Untuk itu, perusahaan memerlukan manajeman pemasaran 

yang baik agar dapat memenuhi target tersebut. 

 Dengan demikian jelas bahwa kegiatan pemasaran merupakan salah satu 

tulang punggung suatu unit usaha dalam mempertahankan hidupnya. 

Melalui kegiatan pemasaran suatu perusahaan menawarkan produknya untuk 

dibeli oleh konsumen. Dari hasil penjualan ini perusahaan akan memperoleh dana 

untuk melanjutkan kegiatannya lagi. 



  

 Kegiatan pemasaran akan semakin kompleks bila dalam suatu pasar 

terdapat beberapa pesaing yang menawarkan produk yang sama dengan harga 

yang bersaing. Dengan demikian kegiatan pemasaran menjadi ujung tombak 

perusahaan dalam persaingan tersebut. 

 Agar dapat merencanakan dan menyusun suatu strategi pemasaran yang 

tepat perlu dilakukan analisis tentang posisi perusahaan di dalam pasar 

dibandingkan dengan para pesaing utamanya. Selain itu diperlukan pula analisis 

mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman yang 

dihadapinya. Selanjutnya tidak kalah penting adalah adanya pengawasan dan 

pengendalian yang berkesinambungan atas strategi pemasaran yang, telah 

ditetapkan, agar senantiasa sesuai dengan kondisi perusahaan serta mampu 

mencapai tujuan perusahaan untuk mempertahankan dan memperluas pangsa 

pasarnya. 

 Pemeriksaan operasional (Operational audit) merupakan salah satu cara 

yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi 

strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan. Kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan selama pemeriksaan dapat membantu pihak manajemen untuk 

melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Di samping itu, 

dilakukannya pemeriksaan operasional juga sangat diperlukan untuk dapat 

memberikan alternatif strategi yang memungkinkan untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan pemasaran. 

 Selain pemeriksaan operasional, dalam perusahaan juga diperlukan 

adanya pengendalian intern (internal control), agar efisiensi operasi dapat 

ditingkatkan dan juga merupakan pendorong agar dipatuhinya kebijakan-

kebijakan dari manajemen pemasaran. 

 Biasanya suatu perusahaan memiliki strategi yang berbeda dengan 

perusahaan lain meskipun perusahaan tersebut sejenis. Terlebih dengan 

perusahaan yang sudah menjadi pemimpin pasar, pasti strategi yang 

terapkan akan berbeda karena mereka akan berusaha untuk 

mempertahankan pangsa pasarnya sambil mencoba untuk memperluas 

pangsa pasarnya.  



  

 Penelitian dikhususkan untuk menganalisis peranan dalam meningkatkan 

efektivitas kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: 

"PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

KEGIATAN PEMASARAN". 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada pembahasan mengenai 

beberapa masalah, yaitu: 

 1. Apakah peran audit operasional yang telah diterapkan oleh PT. Inti 

(Persero) sudah cukup memadai untuk dapat diandalkan ? 

 2. Bagaimana efektivitas kegiatan pemasaran pada perusahaan 

tersebut. 

 3. Bagaimana peranan audit operasional dalam upaya membantu 

pihak manajemen PT. Inti (Persero) meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pemasaran dalam mempertahankan pangsa 

pasar. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis 

ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk : 

 1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional pada PT. Inti (Persero) 

tersebut. 

 2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan audit operasional atas 

kegiatan pemasaran yang telah dilaksanakan PT. Inti (Persero) 

 3. Mengetahui sejauh mana peranan audit operasional dalam membantu 

pihak manajemen PT. Inti (Persero) untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan strategi pemasaran dalam upaya mempertahankan pangsa 

pasarnya 

 

 



  

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat berguna 

bagi banyak pihak yaitu : 

1. Perusahaan yang diteliti, di mana kesimpulan dan saran–saran yang 

diajukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi Perusahaan dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran.  

2. Para pembaca Skripsi ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan praktis atas penerapan 

pemeriksaan operasional, khususnya atas kegiatan pemasaran. 

3. Penulis sendiri, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir 

penulis tentang kegiatan pemasaran. 

4. Pemenuhan salah satu syarat akademis dalam menempuh ujian sarjana 

lengkap pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Kegiatan pemasaran yang dijalankan oleh suatu perusahaan dipengaruhi 

juga oleh sasaran pemasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dan 

posisi dalam pasar di mana perusahaan tersebut berada. 

 Perusahaan yang telah menduduki posisi sebagai pemimpin pasar biasanya 

mempunyai sasaran untuk tetap menjadi pemimpin pasar sambil mencoba untuk  

memperluas pangsa pasar yang dikuasainya. 

 Selain dipengaruhi oleh posisinya dalam pasar, kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan juga dipengaruhi oleh jenis produk yang dihasilkan. Strategi 

pemasaran tiap perusahaan berbeda-beda tapi konsepnya mungkin lama. Setelah 

sasaran ditetapkan, maka disusunlah strategi pemasaran yang merupakan 

kombinasi fungsi pemasaran yang paling sesuai bagi perusahaan. 

 Pengertian dari kegiatan pemasaran (marketing) diungkapkan oleh 

Kotler (2000:9) adalah: 

 



  

  Menurut definisi sosial : 

 “Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan yang lain”. 

  Menurut definisi manajerial : 

 “Pemasaran adalah seni menjual” 

 Ada lima konsep yang bersaing yang dijadikan sebagai pedoman oleh 

organisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran: konsep produksi, 

konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep 

pemasaran sosial. Manajemen perusahaan harus memilih konsep – 

konsep kegiatan pemasaran yang pada dasarnya harus: 

a) Paling sesuai dengan lingkungan perusahaan. 

b) Memuaskan target pasar. 

c) Tetap berkaitan dengan sasaran perusahaan dan sasaran 

pemasaran perusahaan. 

 Penerapan strategi pemasaran akan dipengaruhi oleh riset pasar (meneliti 

faktor eksternal). Dari riset pasar tersebut akan dipengaruhi riset pasar saat itu, 

misalnya peluang pasarnya, sasaran konsumen dan seleranya, analisis tentang 

kebutuhan pasarnya, pesaingnya, serta keadaan ekonomi yang menunjang bidang 

tersebut. 

 Keberhasilan suatu perusahaan selain ditentukan oleh bagaimana 

perusahaan mengantisipasi faktor-faktor eksternal, juga ditentukan oleh 

bagaimana perusahaan mengelola faktor-faktor internal seperti pemasaran, 

modal, karyawan, produksi, penjualan, dan lain-lain. Faktor-faktor internal 

umumnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi keberhasilan suatu 

perusahaan tergantung pada bagaimana manajemen mengelola faktor-faktor 

internal dan mengambil keuntungan dari faktor-faktor eksternal untuk 

kepentingan perusahaan. 



  

 Setelah strategi pemasaran diterapkan dan dilaksanakan manajemen perlu 

mengetahui apakah strategi yang telah diterapkan itu sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai, maka dibutuhkan suatu pemeriksaan yang disebut audit operasional. 

Nugroho Widjayanto (1985; 15) mendefinisikan pemeriksaan operasional 

sebagai suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi 

dan efektivitas kegiatan dan juga menilai apakah cara – cara pengelolaan yang 

diterapkan dalam kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. 

Dalam audit operasional atas efektivitas fungsi pemasaran, pemeriksa 

harus mengetahui terlebih dahulu produk yang ditawarkan perusahaan dan 

mengerti industri di mana perusahaan berada, agar pemeriksa dapat 

menilai apakah strategi pemasaran sudah tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui 

aktivitas penjualan. Selanjutnya pemeriksa tersebut harus memahami faktor – 

faktor apa saja yang merupaka ancaman, kekuatan,  kelemahan dan kesempatan 

bagi perusahaan antara lain dengan melakukan analisis Strength, Weakness, 

Opportunity, and Threats (SWOT) agar pemeriksa dapat memberikan 

rekomendasi perbaikan strategi atau strategi baru kepada manajemen dalam upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Diharapkan setelah melakukan pemeriksaan operasional, maka pemeriksa 

yang bersangkutan dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak 

manajemen perusahaan untuk meningkatkan kemampuan memilih strategi 

pemasaran yang tepat sehingga dapat sehingga dapat mendorong pencapaian 

tujuan pemasaran perusahaan. 

 Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Nofalina (2004), Alumni 

Universitas Widyatama, Fakultas ekonomi  dengan judul Pemeriksaan 

Operasional Untuk Menilai Efektivitas Bauran Pemasaran (studi  kasus pada PT 

“x” di Bandung). Berdasarkan data tersebut terdapat perbedaan penelitian dengan 

penulis, yaitu: 

1. Penelitian sebelumnya berfokus pada penilaian efektivitas bauran 

pemasaran, sedangkan peneliti kali ini berfokus pada peranan audit 

operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran. 



  

2 .  Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada PT X, yang berlokasi di jalan 

Kopo No 471. Bandung. Sedangkan peneliti kali ini melakukan penelitian 

di PT. Inti (Persero) yang berlokasi di jalan Mohamad Toha, No. 77. 

Bandung. 

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis sebagai 

berikut : “Peranan audit operasional atas kegiatan pemasaran yang memadai  

akan berperan besar  dalam meningkatkan ef is iensi  pemasaran”.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis yaitu suatu pengumpulan data sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai 

objek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan merupakan studi kasus, yaitu 

penelitian yang dilakukan pada suatu objek penelitian saja. 

  Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur yang 

berhubungan dengan audit operasional 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari studi literatur yang dimaksud untuk 

mendukung kekuatan kebenaran data primer, baik dari buku ekonomi 

maupun dari majalah – majalah ilmiah. 

 Sumber untuk memperoleh data di atas melalui : 

1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

  Dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung untuk memperolah 

data primer dan informasi pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam meninjau, 

kegiatan yang penulis lakukan meliputi pengenalan terhadap kegiatan perusahaan 

serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk 

mendapat data ini penulis melakukannya menggunakan teknik pengumpulan data, 

yaitu: 



  

a.  Observasi dan Pengamatan 

Penulis mengadakan pengamatan fasilitas fisik dan meninjau kegiatan 

perusahaan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi 

dan operasi perusahaan. 

b.  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan pemimpin, pejabat perusahaan dan 

karyawan yang terlibat langsung dengan masalah yang dibahas 

sehingga dapat memperoleh data yang memadai. 

c. Membagikan Kuesioner. 

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan, penulis membagikan daftar 

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dalam bahasa yang mudah 

dimengerti yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

2.  Studi Literatur (Literature Study) 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder, yang akan dipergunakan 

sebagai landasan pemikiran teoritis di dalam melihat dan membahas kenyataan 

yang ditemui dalam penelitian lapangan dan untuk mempertanggungjawabkan 

analisis dalam pembahasan masalah. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan 

dalam menvusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Inti 

(Persero), yang berlokasi di jalan Jln. Mohamad Toha No. 77, Bandung. Adapun 

penelitian ini dilakukan pada 17 Februari 2009 sampai dengan 17 April 2009. 

 

 

 

 

 


