
  

        BAB II 

                             TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Tentang Peranan 

 Menurut Kommarudin (1994 ;768), definisi peranan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seorang dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus . 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

 Jadi, definisi tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa yang melakukan 

suatu peranan adalah sesuatu yang nyata atau konkrit, bukan sesuatu yang abstrak.  

Peranan di sini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu bagian di 

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. 

 Peranan audit operasional adalah berfungsinya seseorang atau bagian dari 

perusahaan dalam melaksanakan pemeriksaan atas metode – metode dan prosedur 

– prosedur operasional perusahaan. 

 

2.2. Gambaran Umum Auditing 

2.2.1. Pengertian Auditing 

 Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau 

keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya ada. Pada dasarnya 

audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai 

dengan apa yang ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah kondisi yang 

ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 Pengertian audit menurut Alvin A. Arens, et al, definisi pemeriksaan 

sebagai berikut (Arens, et al, 2006 ; 4): 



  

 “ Auditing is the accumulating and evaluation of evidence about the 

information to determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by competent, 

independent person.”   

 Sedangkan definisi audit menurut American Accounting Asociation (AAA) 

yang dikutip oleh Romney, Steinbart and Cushing, (2003: 375) adalah sebagai 

berikut : 

 “Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluation 

evidence regarding assertion about economic action and event to certain the 

degree of correspondence between those assertions and established criteria and 

communicating the result to interested the users.” 

 

 Dari dua definisi di atas, karakteristik audit dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Suatu proses yang sistematik, terdiri dari serangkaian langkah atau 

prosedur yang disusun secara terstruktur. 

2. Mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti – bukti mengenai 

informasi kuantitatif dari suatu satuan ekonomi yang diperlukan untuk 

menilai tingkat kesesuaian antara informasi yang terukur dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

3. Membandingkan informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

4. Dilakukan oleh seorang yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk 

dapat mengerti tentang kriteria yang ditetapkan dan kompeten untuk 

menentukan jenis dan jumlah bukti – bukti yang diperlukan agar dapat 

menarik kesimpulan dengan tepat, serta seorang auditor juga harus 

bersikap independen. 

 

2.2.2. Jenis – Jenis Audit 

 Jenis – jenis aktivitas pemeriksaan yang umum dilakukan menurut Alvin 

A.Arens, et al (Arens et al, 2006: 14 –15). Diklasifikasikan menjadi tiga jenis 

pemeriksaan, yaitu 



  

1. Operational Audit (Audit Operasional ). 

2. Compliance Audit (Audit Ketaatan). 

3. Audit of Financial Statement (Audit atas Laporan Keuangan). 

 

 Audit operasional merupakan suatu proses audit yang dilakukan terhadap 

prosedur, dan metode dan operasi kegiatan suatu entitas tertentu untuk menilai 

efektifitas dan efisiensi kegiatan entitas tersebut. Pada akhir suatu audit 

operasional, biasanya diajukan saran – saran rekomendasi kepada pimpinan atau 

menajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Dalam 

audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada masalah – 

masalah akuntansi melainkan dapat meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, 

penggunaan komputer, metode produksi, pemasaran an bidang – bidang lain yang 

menjadi bidang keahlian auditor. 

 Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah suatu bagian atau 

organisasi yang diperiksa telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang 

telah ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ini biasanya 

dilaporkan kepada pihak manajemen. Pihak manajemen merupakan pihak yang 

paling berkepentingan atas ada atau tidaknya ketaatan terhadap prosedur atau 

peraturan tertentu. 

 Audit atas laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan atas laporan 

keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan di indonesia adalah standar 

akuntansi keuangan. Hasil audit keuangan ini merupakan laporan audit yang berisi 

opini auditor mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan, yang biasanya terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas 

laporan keuangan. 

 

2.3. Audit Operasional 

 Audit yang selama ini dilakukan oleh para akuntan umumnya adalah audit 

atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan 



  

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Audit keuangan ini bukan untuk 

mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya 

auditor akan memberikan perhatian yang serius terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan tersebut. Untuk itu dikalangan para ahli mulai memperkenalkan audit 

operasional yang ruang lingkupnya lebih luas dari audit keuangan, karena audit 

operasional tidak hanya berkisar pada masalah keuangan saja, tetapi juga 

menyangkut masalah di luar keuangan. 

 

2.3.1. Pengertian Audit Operasional 

 Menurut Rob Reider (2002: 2) definisi dari pemeriksaan operasional 

adalah : 

 “Operational review can define as a process for analyzing internal 

operations and activities to identify areas for positive improvement in a program 

of  continous improvement. The process begin eith an analysis of existing 

operations and activities, identifies areas of positive improvement, and then 

establishes a performance standar agains which the activity can be measured.” 

 Definisi tersebut diperbaharui oleh Alvin A.Arens, et al (2006: 14) 

 “An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any 

part of an organization’s operating posedures and methods. At the completion of 

an operational audit, management normaly expects recommendations for 

improving operations.” 

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerakteristik audit 

operasional adalah : 

1. Suatu proses yang sistematik. 

2. Penilaian efektivitas dan efisiensi atas metode dan prosedur kegiatan yang 

ada dalam suatu entitas. 

3. Pelaporan dari hasil penilaian yang dilakukan disertai dengan 

pengungkapan temuan – temuan dalam penilaian tersebut. 

4. Adanya saran dan rekomendasi untuk meningkatkan effektifitas dan 

effisiensi dari suatu fungsi. 

 



  

2.3.2. Tujuan Audit Operasional 

 Menurut Rob Reider (2002; 30) tujuan dari dilakukannya pemeriksaan 

operasional adalah sebagai berikut: 

1. Asses Performance  

Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan cara organisasi 

menjalankan kegiatannya dengan : 

1).  Tujuan – tujuan yang ditetapkan oleh pihak mamajemen. 

2). Hasil perbandingan dengan fungsi atau individu lainnya dalam 

organisasi. 

3).  Hasil perbandingan dengan organisasi lainnya. 

 

2. Identify Opportunities for Improvement (Mengidentifikasi Kesempatan 

– Kesempatan Untuk Perbaikan) 

Peningkatan keadaan ekonomi, efisiensi dan efektivitas merupakan tujuan 

utama dalam perbaikan. Auditor mengidentifikasi kesempatan- 

kesempatan untuk perbaikan dengan melakukan analisis hasil wawancara 

dengan individu didalam dan diluar organisasi, mengobservasi kegiatan, 

mengkaji data – data operasi masa kini da lampau, menganalisis transaksi 

– transaksi, membuat perbadingan intern dan ekstern, serta melakukan 

penilaian profesional berdasarkan pengalaman dengan organisasi lainnya. 

 

3. Development Recommendation for Improvement, or Further Actions ( 

Pengembangan Rekomendasi untuk Peningkatan Atas Tindak Lanjut). 

Bentuk rekomendasi yang dikembangkan dalam pemeriksaan manajemen 

sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus auditor dapat memberikan 

rekomendasi yang spesifik, auditor sebaiknya terus mencari cara yang 

terbaik dalam menyususn program untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

 

2.3.3. Manfaat Audit Operasional 

 Manfaat operasional audit menurut Rob Reider (2002: 34 – 38) adalah: 



  

1. Identifyng problem areas, related causes, and alternatives for 

improvements. 

2. Locating opportunies for eliminating waste and efficiency. 

3. Locating opportunities to increase revenues. 

4. Identifying undefined organizational goal, objectives policies and 

procedures. 

5. Identifying criteria for measuring the achievement of organizational 

goals and objectives. 

6. Recommending and improvement in policies, procedures and 

organizational structure. 

7. Providing cheeks on performance by individuals and by organizations 

units. 

8. Reviewing compliance with legal requirments and organizations goals, 

objectives, policies and procedures. 

9. Testing for existance of unauthorized, fraudulent, or otherwise 

irregular acts. 

10. Assesing possible trouble spots in future operations. 

11. Identifying possible toruble spots in the future operations. 

12. Providing an additional channel of communications between operating 

levels and top management. 

13. Providing and independent, objectives evaluation of operations. 

 

2.3.4. Jenis – Jenis Audit Operasional 

 Menurut pendapat Arens, Elder, dan Beasley (2006: 778 – 779 ) terdapat 

tiga jenis pemeriksaan operasional, yaitu: 

1. Functional Organization (Audit Fungsional) 

2. Organizational Audit (Audit Organisasi) 

3. Special Assigment (Penugasan Khusus) 

 

 Functional Audit (Audit Fungsional) adalah audit yang dilakukan pada 

satu atau lebih fungsi operasi dari suatu organisasi. Adapun pengertian dari fungsi 



  

adalah penggolongan aktifitas suatu bisnis seperti fungsi personalia, fungsi 

produksi, fungsi penjualan dan sebagainya. Audit fungsional mempunyai 

keuntungan karena adanya spesialisasi oleh auditor sehingga auditor dapat 

mengembangkan keahliannya di bidang tertentu, sedangkan kekurangannya 

adalah tidak adanya evaluasi terhadap fungsi yang saling berkaitan. 

 Organizational Audit (Audit Organisasi) adalah jenis audit operasional 

yang mencakup seluruh bagian organisasi, seperti departemen, cabang, dan anak 

perusahaan. Penekanan pada audit ini adalah bagaimana tingkat efisiensi dan 

efektifitas tiap – tiap fungsi dan perlu diperhatikan pula rencana organisasi dan 

metode dalam mengkordinasikan aktivitas. 

 Special Assigment (Penugasan Khusus) ini dilakukan atas permintaan 

manejemen untuk meneliti suatu masalah dalam organisasi, seperti menyelidiki 

kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, memberikan rekomendasi untuk 

mengurangi biaya produksi suatu barang, mencari penyebab terjadinya Sistem 

Pengolahan Data Elektronik (SPDE) yang tidak efektif. 

 

2.3.5. Ruang Lingkup Audit Operasional 

 Ruang lingkup audit operasional lebih luas dari audit keuangan. Audit 

operasional tidak terbatas hanya pada masalah akuntansi, catatan – catatan, dan 

dokumen saja, tetapi juga mencakup keseluruhan kegiatan pemrograman, fungsi 

perusahaan, tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, kebijakan operasinya, 

personalia dan kadang – kadang mencakup fasilitas fisik lainnya. 

 Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan perbedaan audit atas laporan 

keuangan dan audit operasional yang dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

                                           Tabel 2.1 

        Perbedaan antara Audit Atas Laporan Keuangan dan Audit Operasional 

     Karakteristik         Audit Keuangan           Audit Operasional 
1. Tujuan   Menyatakan pendapat tentang Menilai dan meningkatkan 
    laporan keuangan dan menilai keefektifan pengelolaan perusahaan
    sistem pengendalian akuntansi   
    perusahaan    



  

 

 

2. Ruang lingkup Data atau catatan perusahaan Operasi atau fungsi  
3. Orientasi Urusan keuangan dalam periode Urusan operasional yang lalu,  
    yang lalu     sekarang dan yang akan datang 
4. Standar penelitian Prinsip akuntansi yang berlaku   Prinsip - prinsip manajemen       
    Umum     Operasi   
5. Metode Standar - standar audit yang Teknik - teknik manajemen  
    berlaku umum   operasi   
6. Presisi   Absolut     Relatif   
7.Penerimaan Terutama pihak luar, pemegang Biasanya internal, dan pada  
    saham, pemerintah, publik umumnya pimpinan   
8. Realisasi Aktual     Potensial   
9. Keharusan Diharuskan oleh Undang - Tidak harus, terutama merupakan 
    Undang dan peraturan preogratif pimpinan  
10. Sejarah Sudah berusia lama   Belum lama, berkaitan dengan  
          adanya sistem approach 
11. Katalisator Tradisi     Terutama permintaan  
          pimpinan   
12. Frekuensi Teratur, paling sedikit pertahun Periodik, tetapi kebanyakan 
          saatnya tidak tertentu atau tegas 
Sumber : Amien Widjaja Tunggal (2000 : 18) 

 

2.3.6. Kualifikasi Auditor Operasional 

 Menurut Michael P. Changemi, Tommie Singleton (2003: 59-61) ada 

beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh auditor operasional dalam hal ini adalah 

auditor internal perusahaan tersebut: 

a. Nature 

“Internal auditing is an independent appraisal activity within an 

organization for the review of operations as a service to management. It 

improves managerial control by measuring and evaluation the 

effectiveness of  other control, and by maintaining a vigilant watch over 

risks.” 

b. Objective and Scope 



  

“The objective of internal auditing is to assist all members of the 

organization in the effective discharge of responsibility by furnishing them 

with analyses, appraisals, recommendations, and pertinent comments 

concerning the activities reviewed. The attainment of this overall objective 

involves such activities as : 

1. Reveiwing and appraising the correctness, adequacy, and application 

of accounting, financial and other operating controls and promoting 

effective control at reasonable cost. 

2. Ascertaining the extent of compliance with established policies, plans, 

and procudures. 

3. Ascertaining the extent to which company assets are accountend for 

and safeguarded from losses of all kinds. 

4. Ascertaining the reability of management data development within the 

organizaion. 

5. Ascertaining the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities. 

6. Recommending operational improvements. 

c. Responsibility and Authority 

The related authority provides the corporate auditor full access to all of 

the organization’s record, properties, and personnel relevant to the 

subject under review. The corporate auditor should be free to review and 

appraise policies, plans, procedures, and records. The internal auditor’s 

responsibility should be: 

1. To inform and adveise management and to discharge this 

responsibility in a manner that is consistent with the codes of ethics of 

the IIA (Institute of Internal Auditors ) and the ISACA (Information 

Systems Audit and Control Assosiation). 

2. To coordinate his / her activities with others so as to best achieve audit 

objectives and the objectives of the organization. 

d. Independence 



  

Independence is essentil to the effectiveness of corporate auditing. This 

independence is obtained primarily through organization status and 

objectivety: 

“The organiztional status of the corporate auditing function and the 

support accorded to it by management are major determinants of its range 

and value. The head of the corporate auditing function should be 

responsible to an officer whose authority is sufficient to assure both a 

broad range of audit coverage and the adequate consideration of and 

effective action on the audit findings and recommendations.” 

e. Regulatory Issues 

Due care is required in reporting bodies and federal laws. Relevant laws 

include income tax, SEC (the Securiti and Exchange Commision), 

copyright laws and the foreign corrupt practise act. 

 

2.3.7. Program Audit Operasional 

 Program audit adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur audit untuk 

mencapai tujuan audit. Untuk dapat melaksanakan suatu audit dengan hasil yang 

baik diperlukan program audit yang lengkap, terperinci dan terarah. Dengan 

demikian program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus dilakukan 

berdasarkan tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta informasi yang ada tentang 

objek yang diaudit.  

 Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (1997;53) mengenai langkah – langkah audit adalah: 

 “Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.” 

1.  Perencanaan audit 

Perencanaan audit harus didokumentasikan dan meliputi hal – hal berikut 

ini : 

 a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 

 b. Memperoleh informasi dasar, tentang kegiatan yang akan diaudit. 

 c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. 



  

 d. Pemberitahuan kepada pihak yang dianggap perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenal kegiatan yang 

diperlukan, risiko – risiko dan pengawasan – pengawasan untuk 

mengidentifikasikan area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa. 

f.  Penulisan program audit. 

g. Menentukan bagaimana, kapan dan siapa hasil – hasil audit akan 

disampaikan. 

2.  Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan 

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. 

3.  Pemberitahuan hasil 

Auditor internal harus memberitahukan hasil audit yang telah dilakukan 

setelah audit selesai dilaksanakan. Laporan audit ini harus objektif, jelas, 

singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

4.  Tindak lanjut (Follow up) 

Auditor internal harus terus – menerus meninjau dan melakukan tindak 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

 Program audit pada umumnya harus dapat memberikan informasi 

mengenai (isi program audit) : 

1. Tujuan audit 

Tujuan audit harus diungkapkan dengan jelas dalam program kerja audit 

mengenai hasil apa yang diharapkan audit. 

2. Ruang lingkup audit 

Ruang lingkup audit harus dijelaskan apakah audit akan meliputi sebagian 

atau seluruh ruang lingkup audit. 

 3. Latar belakang 

Program kerja audit harus dapat memberikan informasi mnengenai latar 

belakang program, fungsi atau tugas pokok objek yang diaudit dan 



  

informasi mengenai sumber pendapatan, pengeluaran, tempat kedudukan 

serta hal lain yang diperlukan untuk dapat memahami tujuan dan ciri – ciri 

kegiatannya. 

 4.  Sasaran audit 

Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas sehingga auditor mengetahui 

dengan pasti masalah – masalah khusus apa yang harus diaudit agar 

sasaran audit tercapai. 

 5.  Prosedur audit 

Dalam setiap audit harus dijelaskan prosedur yang harus diikuti oleh para 

auditor untuk mencapai tujuan audit. Hal ini dilakukan dengan suatu cara 

yang tidak dibatasi pertimbangan keahlian auditor. Program audit tidak 

boleh dibuat sebagai suatu daftar yang kaku yang tidak dapat diubah 

sehingga memastika inisiatif dan kreatifitas auditor.  

 

  Dalam isi program audit juga perlu dijelaskan siapa yang melaksanakan 

prosedur tersebut sehingga tugas – tugas auditor dapat dilaksanakan secara efektif, 

program audit tersebut ada persetujuan dan pengesahan dari pihak – pihak yang 

berwenang agar prosedur audit tersebut tidak dibuat oleh salah satu pihak 

misalnya manajer audit saja, tetapi juga oleh staf audit yang lain serta kepala 

kantor. 

 

2.3.8. Keterbatasan Audit Operasional 

  Meskipun pemeriksaan operasional memiliki banyak manfaat, namun 

pemeriksaan ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan ini muncul karena 

pemeriksaan operasional tidak dapat meyelesaikan semua masalah yang 

ditemukan dalam organisasi. Menurut Messier (2000 ; 12) pemeriksaan 

operasional memiliki keterbatasan dalam hal objektifitas, seperti berikut : 

  “Operational audit are more difficult to conduct than financial statement 

audits or compliance audit bacause it can be very difficult to identify objective, 

maesureble criteria that can be used to asses effectiveness and efficiency.”  



  

  Keterbatasan utama dalam pelaksanaan audit operasional menurut Boyston 

dan Kell (2001: 327), yaitu: 

 

1. Waktu 

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi karena auditor harus 

memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Karena itu, penting kiranya 

diperhatikan bahwa audit operasional harus dilaksanakan dengan teratur 

agar setiap permasalahan yang muncul dapat diketahui secara dini. 

2. Keahlian dan pengetahuan auditor 

Keterbatasan pengetahuan auditor dapat menghambat pencarian jalan 

keluar untuk memecahkan masalah yang ada karena tidak mungkin bagi 

seorang auditor untuk mengetahui dan menguasai berbagai bidang bisnis, 

di mana audit hanya dibatasi pada kekurangan – kekuranagn yang umum. 

3. Biaya 

Auditor harus mempertimbangan antara biaya audit yang dikeluarkan 

dengan manfaat yang diperoleh. Ini berarti bahwa auditor harus 

mengabaikan situasi permasalahan yang kecil yang mungkin dapat 

menghabiskan biaya yang lebih besar daripada yang diperoleh. 

 

2.4. Tahap – Tahap Audit Operasional 

  Dalam melaksanakan audit operasional diperlukan suatu kerangka kerja 

yang terstruktur agar kegiatan audit dapat mencapai tujuannya. Untuk itu perlu 

disusun rencana tahap – tahap audit yang akan dilaksanakan. 

  Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2006: 782 – 783): 

1. Planning (Perencanaan) 

2. Evidence accumulation and evaluation (Pemeriksaan dan evaluasi). 

3. Reporting and follow up (Pelaporan dan tindak lanjut). 

 

  Perencanaan dalam audit operasional serupa dengan audit atas laporan 

keuangan. Pada saat perencanaan, auditor harus menentukan ruang lingkup 



  

penugasan, menyampaikannya pada unit organisasional, menentukan staf yang 

tepat dalam penugasan, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit 

organisasional, dan memutuskan bukti yang harus dikumpulkan dengan tepat. 

  Auditor dapat mengumpulkan berbagai jenis bukti, yang biasanya 

melakukan tanya jawab dengan klien, dan pengamatan sering digunakan secara 

intensif. Konfirmasi dan ketepatan penghitungan kurang ekstensif digunakan pada 

sebagian besar audit operasional dibandingkan dengan audit keuangan karena 

ketepatan bukan merupakan tujuan kebanyakan audit operasional. Auditor harus 

mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten yang digunakan sebagai dasar yang 

layak untuk menarik simpulan mengenai tujuan yang sedang diuji setelah bahan 

bukti dikumpulkan, auditor memutuskan apakah audit layak dilakukan setiap 

tahun oleh auditor yang kompeten 

  Pelaporan audit operasional biasanya dikirim bagi pihak manajemen, 

kepala kantor dan satu salinan untuk unit yang diaudit. Audit operasional 

memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup 

audit,  temuan dan rekomendasi penulisan laporan seringkali banyak memakan 

waktu agar temuan – temuan dan rekomendasi audit dapat disampaikan secara 

jelas. Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional jika 

rekomendasi disampaikan kepada manajemen. Tujuannya adalah memastikan 

apakah perubahan  - perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan, dan jika 

tidak ada alasannya. 

  Secara umum tahap – tahap yang dilakukan pada pemeriksaan manajemen 

adalah mengumpulkan informasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi 

bila diperlukan. Secara spesifik, Rob Reider menyebutkan bahwa ada lima 

tahapan pemeriksaan manajemen (Reider, 2002: 39) adalah: planning, work 

program, fieldwork, development of review finding and recommendations, and 

reporting 

  Berikut ini adalah penjelasan dari kelima tahap pemeriksaan operasional di 

atas : 

 

 



  

2.4.1. Planning (Perencanaan) 

  Dalam tahap pertama ini, pemeriksa akan memilih pengetahuan yang 

cukup untuk mengidentifikasi berbagai bidang dan peristiwa yang dianggap 

penting dan menentukan hal – hal apa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Karena pada tahap ini, pemeriksa memperoleh informasi umum mengenai 

aktivitas – aktivitas yang ada di perusahaan, sifat umum dari setiap aktivitas dan 

hal – hal penting yang berkaitan dan informasi umum lainnya untuk memulai 

pemeriksaan. 

  Langkah awal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah mengerti 

keadaan organisasi yang diperiksa, alasan keberadaannya, dan tujuan dari 

oiganisasi yang diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksa diharapkan mengerti 

rencana organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta pengendalian 

yang terkait. 

  Tujuan utama dari tahap perencanaan adalah : 

1. Mengumpulkan informasi mengenai area operasional. 

2. Mengidentifikasi area yang kemungkinan bermasalah. 

3. Sebagai dasar dari tahap program kerja dalam pemeriksaan operasional. 

 

Informasi – informasi yang dikumpulkan pada tahap perencanaan: 

1. Peraturan yang berlaku bagi aktivitas yang diperiksa. 

2. Material yang ada di perusahaan. 

3. Informasi keuangan. 

4. Metode operasi dan prosedur. 

5. Informasi mengenai manajemen dan laporan – laporannya. 

6. Area – area yang bermasalah. 

 

Sumber – sumber untuk mendapatkan informasi di atas antara lain: 

1. Wawancara. 

2. Data organisasi 

3. Kebijakan dan prosedur. 

4. Data keuangan. 



  

5. Laporan operasional dan manajemen. 

6. Inspeksi fisik. 

 

  Tahap pertama pemeriksaan operasional cukup menentukan keberhasilan 

pemeriksaan operasional secara keseluruhan karena penentuan area bermasalah 

yang ternyata salah tidak akan mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Hasil yang 

diperoleh dari tahap perencanaan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan langkah – langkah dalam work program.  

 

2.4.2. Work Program 

  Tahap program kerja adalah jembatan yang menghubungkan tahap 

perencanaan dengan tahap kerja lapangan. Program kerja berisi rencana kerja 

sebagai panduan dalam menjalankan pemeriksaan operasional. Program kerja 

sangat bermanfaat bagi pemeriksa sebagai peta dan penunjuk arah dalam 

melakukan pemeriksaan. 

  Program kerja yang disusun dengan baik sangat penting untuk mendukung 

pemeriksaan yang efektif dan efisien. Program kerja merupakan kunci 

keberhasilan pemeriksaan operasoinal karena dapat memberikan manfaaat antara 

lain: 

a. Rencana sistematis mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan dan akan 

dikomunikasikan kepada seluruh staf pemeriksaan. 

b. Dasar yang sistematis dalam pembagian tugas kepada angota – anggota 

staf pemeriksa sesuai dengan kemampuanya masing – masing. 

c. Sebagai dasar supervisor untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan 

operasional dengan membandingkan kinerja standar, rencana dan 

persyaratan yang telah dilakukan. 

d. Membantu staf pemeriksa yang belum berpengalaman dan mengajarkan 

mereka mengenai ruang lingkup, tujuan dan langkah – langkah kerja 

dalam pemeriksaan operasional. 

e. Sebagai dasar untuk menyusun catatan ringkasan mengenai pekerjaan 

yang dilaksanakan dalam pemeriksaan operasional. 



  

f. Membantu pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan yang akan 

datang. 

 

  Sebuah program kerja yang baik harus memenuhi kriteria – kriteria 

sebagai berikut: 

a. Program kerja yang berhubungan dengan tipe perusahaan secara spesifik, 

pegawai – pegawai yang terlibat, sistem dan prosedur, serta tingkat 

kerumitan pekerjaan. 

b. Setiap langkah kerja harus mencantumkan syarat penyelesaiannya dan 

alasan untuk melaksanakan langkah tersebut. 

c. Program kerja harus fleksibel dan memungkinkan untuk diselesaikan 

dengan perubahan dalam prosedur pemeriksaan. 

d. Program kerja harus secara spesifik menyediakan sarana untuk 

pengembangan informasi atas temuan – temuan setiap individu. 

 

  Menurut Rob Reider (2002: 184) dalam mengembangkan prosedur – 

prosedur dalam program kerja, pemeriksa harus mengingat empat prosedur 

berikut: 

a. Identification of the critical operations areas and their related control and 

risk areas. 

b. Developments of key questions and work steps to validate and quantity the 

perceived risk areas. 

c. Identifications of work steps needed to provide answer to the perceived 

risk areas and key questions. 

d. Development of review work plans for each area to be reviewed, including 

personal assigment, time schedule and review budget. 

 

2.4.3. Field Work (Pemeriksaan Lapangan) 

  Pada tahap ini pemeriksa menganalisis operasi – operasi untuk 

menentukan efektifitas manajemen dan pengendalian – pengendalian yang 

berhubungan. Tujuan fase ini adalah menentukan perlu tidaknya peningkatan pada 



  

situasi tertentu, apakah gunanya, dan mengapa harus dilakukan hal tersebut. 

Berdasarkan critical area yang diidentifikasi pada tahap perencanaan dan langkah 

– langkah kerja yang telah ditetapkan pada tahap penyusunan program kerja, 

terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam tahap field work, yaitu: 

a. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang berlaku. 

b. Apakah peraturan, prosedur, pengendalian manajemen dan kebijakan 

yang telah ditetapkan dilaksakan dengan efektif, efisien dan ekonomis 

sesuai dengan keinginan top manajemen. 

  Ada empat tugas umum yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai 

kesimpulan yang tepat menurut Rob Reider (2002:211) yaitu:  

a. Fact findings or verificaions. 

b. Evaluation 

c. Review of findings 

d. Recommendation. 

  Terdapat berbagai macam alat dan teknik yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan field work, namun umumnya ada empat teknik yang sering 

digunakan, yaitu:  

a. Interviewing. 

b. System flowchart 

c. Layout flowchart. 

d. Ratio, change, and trend analysis. 

 

2.4.4. Development of Findings and Recommendations (Pengembangan 

Penemuan dan Rekomendasi). 

  Untuk mengembangkan temuan pemeriksaan operasional secara spesifik, 

pemeriksa harus mengetahui dan menggunakan secara efektif komponen berikut 

ini: 

a. Statement of condition. : Apa yang ditemukan oleh pemeriksa. 

b. Criteria : Bagaimana seharusnya ? 

c. Cause : Mengapa itu terjadi ? 



  

d. Effect : Apa pengaruhnya terhadap operasi ? 

e. Recommendation : Apa yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi situasi 

tersebut dengan praktik terbaik saat ini? 

 

 2.4.5. Reporting (Pelaporan) 

  Pada tahap ini pemeriksa mengkomunikasikan laporan berdasarkan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan kepada bagian operasi yang diperiksa dan pihak 

manajemen, Laporan menjadi ringkasan hasil pemeriksaan. Tujuan dari pelaporan 

adalah: 

a. Menyediakan informasi yang berguna dan tepat waktu mengenai 

penyimpangan dan masalah lain yang terjadi. 

b. Merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tsb. 

 

  Laporan menurut Rob Reider (2002: 334) harus mencakup empat hal, 

yaitu: 

a. What the operational review terms has accomplished. 

b. What was found during the course of operational review. 

c. The extent of operational deficiencies. 

d. What operations personnel have done those far to correct the situations. 

 

Karakter laporan yan baik menurut Rob Reider (2002: 348 – 349) adalah: 

a. Significance 

b. Usefullness and timeliness 

c. Accuracy and adequancy of support 

d. Convincingness 

e. Objectively and perpective 

f. Clarity and simplicity 

g. Conciness 

h. Constructiveness 

 

 



  

2.5. Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas. 

  Pendapat tentang ekonomi, efisiensi dan efektivitas dituangkan oleh Rob 

Reider (2002: 20 – 23) di dalam bukunya yang berjudul ”Operational review; 

maximum results at efficient cost.” Yaitu: 

 

2.5.1. Economy (or the cost of operations) – Ekonomi (atau biaya operasional). 

Apakah perusahan telah melakukan tanggung jawabnya dalam kondisi 

yang paling ekonomis? dalam menilai keekonomisan kegiatan operasional, 

alokasi dan penggunaan dari sumber daya, pemeriksaan operasional harus 

memikirkan apakah perusahaan : 

a. Mengikuti kebiasaan untuk mendapatkan sumber daya yang masuk akal. 

b. Kelebihan staf dalam menjalankan suatu fungsi. 

c. Memperbolehkan menyimpan kelebihan material di gudang. 

d. Menggunakan mesin atau perlengkapan yang ongkosnya melebihi   yang 

diperlukan. 

e. Menghindari pemborosan sumber daya. 

 

2.5.2. Efficiency (or methods of operations) – Efisiensi (atau metode 

operasional).   

   Apakah perusahaan menjalankan tanggung jawab dengan pengeluaran 

yang paling minimum untuk satu usaha (effort) ? 

Contoh ketidakefisienan yang patut untuk diwaspadai meliputi : 

a. Penggunaan prosedur komputerisasi dan manual yang tidak tepat. 

b. Aliran kertas kerja yang tidak efisien. 

c. Ketidakefisienan sistem operasi dan prosedur – prosedur. 

d. Pekerjaan yang dikerjakan dobel (merangkap). 

e. Langkah – langkah kerja yang tidak perlu. 

 

 

 

 



  

2.5.3. Effectiveness (or result of operations) – Efektifitas (atau hasil aktivitas 

operasional). 

  Apakah perusahaan merupakan hasil atau keuntungan berdasarkan tujuan 

yang telah ditetapkan atau kriteria yang lain yang dapat diukur ? 

  Tinjauan atau hasil aktivitas operasional meliputi : 

a. Penilaian atas sistem perencanaan perusahaan dalam pengembangannya 

pada tujuan dan rencana yang telah terperinci. 

b. Penilaian kecukupan sistem manajemen untuk mengukur efektifitas. 

c. Menentukan tingkat yang dicapai. 

d. Identifikasi faktor – faktor yang menghalangi terciptanya hasil yang 

memuaskan. 

  Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas menyangkut derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efisiensi dapat dirumuskans sebagai kemampuan organisasi untuk menggunakan 

sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dalam hal 

ini efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: kemampuan untuk menghasilkan 

keluaran tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan 

kemampuan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan 

keluaran yang lebih besar. Sedangkan efektivitas berdasarkan tema penelitian 

adalah memadukan antara fungsi  - fungsi organisasi seperti penjualan, pemasaran 

dan produksi dengan tingkat pencapaian penjualan di pasaran.  

 

2.6. Manajemen Pemasaran 

2.6.1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

  Kegiatan – kegiatan dalam dunia usaha dewasa ini hampir tidak bisa lepas 

dari kegiatan pemasaran (marketing), tetapi pengertian yang sempit tentang 

pemasaran sering membuat orang tidak menyadari bahwa ia telah melakukan 

aktivitas pemasaran. Banyak orang yang berpikir bahwa yang dimaksud dengan 

pemasaran hanya terbatas pada aktivitas penjualan dan promosi barang dan jasa 

yang ingin mereka pasarkan. 

  Kotler (2002 ; 9 ) memberikan definisi pemasaran sebagai berikut: 



  

  “Suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dans secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain.” 

  Definisi di atas menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu 

proses yang meliputi analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian, 

bahwa manajemen pemasaran dilandasi oleh gagasan pertukaran, dan bahwa 

tujuannya adalah menghasilkan kepuasan bagi pihak pihak yang terlibat. 

  Peneliti telah menjelaskan manajemen pemasaran sebagai uasaha yang 

dilakukan secara sadar untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dalam 

pasar yang dituju. Pertanyaan berikutnya adalah filosofi mana yang mendasari 

usaha pemasaran tersebut? Bagaimana menetapkan bobot pada kepentingan 

organisasi, pelanggan dan masyarakat? Dan sering kali kepentingan – kepentingan 

tersebut saling bertentangan. Di mana jelas kegiatan pemasaran harus didasari 

filosofi yang matang untuk pemasaran yang efisien, efektif dan bertanggung 

jawab. 

 

2.6.2. Kegiatan Pemasaran 

  Menurut Kotler, yang diterjemahkan oleh A.B. Susanto(2002: 19), 

dijelaskan bahwa ada lima konsep pemasaran yang mendasari cara organisasi 

melakukan kegiatan pemasarannya, yaitu : 

a. Konsep berwawasan produksi. 

b. Konsep berwawasan produk. 

c. Konsep berwawasan menjual. 

d. Konsep berwawasan pemasaran. 

e. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. 

 

a. Konsep Berwawasan Produksi 

  Konsep ini merupakan konsep tertua yang dianut oleh penjual. Di mana  

Kotler (2002;19), menyatakan : 



  

  “Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa konsumen akan 

memilih produk yang mudah didapat dan harganya murah. Manajer organisasi 

yang berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai efisiensi 

produksi yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas.” 

 

b. Konsep Berwawasan Produk 

  Disini Kotler (2002; 20) menjelaskan : 

  “Konsep berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen akan memilih 

produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal – hal inovatif lainnya. 

Manajer dalam organisasi berwawsan produk memusatkan perhatian untuk 

membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakannya.” 

  Di mana dalam hal ini, kebanyakan manajer beranggapan bahwa pembeli 

menyukai produk – produk yang bermutu tinggi dan buatannya baik, yang 

membuat para manajer seolah lupa bahwa pasar tidak mempunyai perasaan 

tersebut. Perusahaan yang menganut konsep berwawsan produk sering merancang 

produk mereka tanpa masukan dari pelanggan, dan terkadang juga tidak 

mengetahui produk – produk yang bersaing dengan mereka. 

 

c. Konsep Berwawasan Menjual 

  Konsep ini adalah konsep yang paling sering dipilih oleh yang 

berwawasan penjual. 

  Kotler (2002: 21), mengatakan : 

  “Konsep berwawasan menjual berpendapat bahwa apabila konsumen 

dibiarkan saja, konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah 

cukup. Organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif.” 

  Konsep ini beranggapan bahwa konsumen enggan membeli dan harus 

didorong supaya membeli, serta perusahaan mempunyai banyak cara promosi dan 

penjualan yang efektif untuk merancang pembeliaan. Karena penjualan secara 

efektif harus didahului dengan berbagai kegiatan pemasaran seperti pengamatan 

kebutuhan, penelitian pasar, pengembangan produk, penetapan harga dan 

distribusi. 



  

d. Konsep Berwawasan Pemasaran. 

  Konsep berwawasan pemasaran adalah filosofi yang menantang konsep – 

konsep terdahulu. Kotler (2002; 22), menjelaskan : 

  “Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif daripada 

saingannya.” 

  Di sisi lain,  perbandingan antara konsep berwawasan menjual dan konsep 

berwawasan pemasaran menurut Theodore Levitt, yang dikutip oleh Kotler (2002; 

22), yaitu: 

  “Menjual memusatkan perhatian pada kebutuhan penjual; pemasaran pada 

kebutuhan pembeli. Menjual terutama mementingkan kebutuhan penjual untuk 

menukar produknya menjadi uang tunai; pemasaran mementingkan gagasan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan segala yang berkaitan dengan 

menciptakan, memberikan serta akhirnya menggunakan produk itu.” 

  Menurut Kotler (2002; 22). Konsep berwawasan pemasaran bersandar 

pada empat pilar utama, yaitu: 

1. Pasar sasaran 

2. Kebutuhan pelanggan 

3. Pemasaran yang terkoordinir 

4. Keuntungan 

 

  Pasar sasaran. Di mana di dunia ini tidak ada perusahaan yang dapat 

bergerak di semua pasar dan memenuhi semua kebutuhan. Bahkan tidak ada yang 

dapat bergerak dengan baik dalam pasar yang luas.perusahaan yang dianggap 

berhasil adalah mereka yang mampu mendefinisikan pasar sasaran mereka dan 

menyiapkan program pemasaran yang sesuai. 

  Kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat mendefinisikan pasar sasaran 

namun sulit dalam memahami kebutuhan pelanggan. Walaupun tujuan pemasaran 

adalah memenuhi kebutuhan, namun sebenarnya itu tidaklah mudah. Kotler 

(2002; 28), mengemukakan lima jenis kebutuhan : 



  

1. Kebutuhan yang dinyatakan: (pelanggan ingin mobil yang murah). 

2. Kebutuhan riil: (pelanggan ingin mobil yang murah biaya 

operasionalnya bukan murah harga belinya). 

3. Kebutuhan yang tidak dinyatakan: (pelanggan mengharapkan 

pelayanan yang baik dari penyalur). 

4. Kebutuhan kesenangan: (pelanggan membeli mobil dan mendapatkan 

hadiah ). 

5. Kebutuhan rahasia: (pelanggan ingin dilihat oleh teman – temannya 

sebagai pembeli yang in dan berwawasan luas). 

 

  Pemasaran yang terkoordinasi. Menurut Kotler (2006; 30): 

  “pemasaran yang terkoordinasi berarti dua hal.  Pertama, fungsi – fungsi 

pemasaran wiraniaga, iklan, manajemen produk, penelitian pemasaran dan 

seterusnya harus terkoordinir. Kedua, pemasaran harus terkoordinir dengan bagian 

– bagian yang lainnya, di mana pemasaran tidak akan berhasil kalau hanya 

dilakukan di satu bagian saja.” 

  Keuntungan. Tujuan konsep berwawasan pemasaran adalah menolong 

organisasi mencapai tujuannya. Tujuan utama perusahaan swasta adalah 

keuntungan. Perusahaan negara dan organisasi nirlaba bertujuan mempertahankan 

dan menarik cukup dana untuk melakukan pekerjaannya. Di mana Kotler (2006; 

32), berpendapat bahwa, “kuncinya adalah jangan mengarah pada keuntungan, 

tetapi mencapai keuntungan dengan melakukan pekerjaan sebaik mungkin.” 

 

e. Konsep Berwawasan Pemasaran Bermasyarakat. 

  Konsep ini didasarkan pada pengembangan, perancangan, dan 

implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan – kegiatan 

pemasaran yang mengakui kekuasan dan interpendensi mereka. Pemasaran 

bermasyarakat mangakui bahwa sagala sesuatu dapat terjadi terjadi pada 

pemasaran, dan pemasaran yang mempunyai perspektif yang luas dan terpadu 

sering dibutuhkan. Kotler (2006; 21) menyebutkan ada empat komponen dari 

pemasaran bermasyarakat, yaitu: 



  

1. Pemasaran relasi 

2. Pemasaran terpadu 

3. Pemasaran internal 

4. Pemasaran yang bertanggungjawab sosial. 

 

  Pemasaran relasi. Tujuan utama pemasaran adalah mengembangkan 

hubungan agar bertahan lama dan mendalam dengan semua orang atau organisasi 

yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberhasilan 

kegiatan pemasaran perusahaan.pemasaran relasi mempunyai tujuan membangaun 

hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak – pihak yang 

memiliki kepentingan utama seperti pelanggan, pemasok, distributor. Seperti 

dalam tabel berikut : 

                     Tabel  2.2 

     Pemasaran Relasi 

 
              Departemen      Manajemen                              Komunikasi     Produk&    Saluran      
                Pemasaran         senior                                                                jasa  
    
 
  
 

  
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Etika   Lingkungan   Hukum  Masyarakat                                   Pelanggan    Saluran      Mitra 
  
 

 Sumber dari: Kotler (2006; 21). 
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 Pemasaran terpadu. Tugas pemasaran adalah merencanakan kegiatan 

pemasaran dan merakit program pemasaran yang sepenuhnya terpadu untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai bagi konsumen.  

Program pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang kegiatan pemasaran 

yang meningkatkan nilai untuk digunakan. 

 Pemasaran internal. Pemasaran bermasyarakat menggabungkan pemasaran 

internal, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip 

pemasaran yang memadai, khususnya manajemen senior. Tugas pemasaran 

internal adalah merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang mampu untuk 

melayani pelanggan dengan baik. Di mana pemasar yang handal mengakui bahwa 

kegiatan pemasaran sama pentingnya, atau bahkan lebih daripada kegiatan 

perusahaan yang diarahkan ke luar perusahaan. 

 Pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran bermasyarakat 

menggabungkan pemasaran yang bertanggungjawab sosial dan pemahaman 

masalah yang lebih luas serta konteks etis, lingkungan hidup, hukum dan sosial 

dari kegiatan dan program pemasaran. Sebab dan efek dari pemasaran jelas 

merentang melampaui perusahaan dan konsemun mencapai masyarakat sebagai 

keseluruhan. Tanggung jawab sosial menuntut para pemasar untuk secara cermat 

mempertimbangan peran yang dapat mereka mainkan dari segi kesejahteraan 

sosial. 

 

2.6.3. Pengendalian Pemasaran 

 Kotler dan Amstrong (2001; 73) mengemukakan tentang pengendalian 

pemasaran adalah : 

 “Marketing control : the process of measuring and evaliating the results 

of marketing strategies and plans taking corrective action to ensure that 

marketing objectives are achieve.” 



  

 Tugas bagian pemasaran adalah merencanakan dan mengendalikan 

kegiatan pemasaran karena dalam implementasi rencana – rencana kegiatan 

tersebut akan terjadi banyak hal yang tidak terduga. Pengendalian pemasaran 

sangatlah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas fungsi pemasaran. 

 Perlu diingat bahwa pengendalian pemasaran sama sekali bukan suatu 

proses tunggal melainkan terdiri dari empat jenis pengendalian yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Kotler (2006; 685-695) membagi 

pengendalian pemasaran menajadi : 

a. Annual Plan Control (Pengendalian Pemasaran Tahunan) 

b. Profitability Control (Pengendalian Profitabilitas) 

c. Efficiency Control (Pengendalian Efisiensi) 

d. Strategic Control (Pengendalian Strategi) 

 

 Saat melakukan pengendalian pemasaran tahunan, pemeriksa melakukan 

evaluasi selama setahun yang bersangkutan untuk memantau dan memperbaiki 

bila ada penyimpangan dari rencana semula. Penanggung jawab pokok dalam 

jenis pengendalian pemasaran tahunan adalah untuk menguji apakah hasil yang 

direncanakan semula dapat tercapai. 

 Pengendalian profitabilitas terdiri dari upaya untuk menetapkan laba atau 

rugi yang sebenarnya dari berbagai jasa, segmen pasar atau proyek. Penanggung 

jawab pokok dalam jenis pengendalian ini adalah untuk memeriksa di mana 

perusahaan memperoleh keuntungan dan di mana menderita kerugian. 

 Pengendalian efisien meliputi pencarian metode untuk meningkatkan 

produktivitas. Penanggung jawab pokoknya adalah manajemen lini dan staf dari 

marketing controller. Pengendalian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

pengeluaran dan mengevaluasi dampak pengeluara – pengeluaran yang berkaitan 

dengan aktivitas pemasaran. 

 Pengendalian strategi terdiri dari upaya untuk memastikan bahwa sasaran, 

strategi, dan sistem pemasaran perusahaan disesuaikan secara optimal dengan 

lingkungan pemasaran yang sekarang dan yang diramalkan. Penanggung jawab 



  

pokok dalam jenis pengendalian ini adalah top level management dan pemeriksa 

pemasaran. Pengendalian ini bertujuan untuk mengkaji kembali apakah 

perusahaan  mengejar peluang – peluang yang terbaik yang sesuai dengan pasar, 

produk dan saluran distribusinya. 

 

2.6.4. Audit Pemasaran 

 Kotler dan Amstrong (2001; 74) mendefinisikan market audit (audit 

pemasaran) sebagai berikut : 

 “A market audit is a comprehensive, systematic, inependent, and peridoc 

examination of a company’s or business unit’s marketing environmnet, objectives, 

strategy, and activities with a view to determining problem areas and 

opportunities and recommending a plan of action to improve the company’s 

marketing performance.” 

 Keempat karakteristik pokok dari audit pemasaran dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Comprehensive (Menyeluruh) 

Audit pemasaran mencakup semua pokok masalah pemasaran yang 

dihadapi oleh perusahaan, dan bukan hanya menelaah satu atau beberapa 

aspek kesulitan pemasaran. Audit ini disebut audit fungsional, jika 

cakupan audit hanya penjualan perorangan atau penentuan harga, atau 

beberapa aktivitas marketing lainnya. 

2. Systematic (Sistematik) 

Audit pemasaran mencakup langkah – langkah diagnostic yang berurutan 

secara teratur yang mencakup lingkungan pemasaran, sistem pemasaran 

intern, dan kegiatan pemasaran khusus. Hasil diagnosa ini diikuti rencana 

tindakan perbaikan yang mencakup usulan jangka pendek dan jangka 

panjang untuk meningkatkan efektifitas pemasaran perusahaan secara 

keseluruhan. 

 

 

 



  

3. Independent (Berdiri sendiri) 

Audit pemasaran dilakukan oleh pihak dalam atau pihak luar yang cukup 

independent, agar dapat kepercayaan manajemen puncak dan objectivitas 

yang dibutuhkan. 

 

4. Periodic (Berkala) 

Audit pemasaran harus dilakukan secara berkala dan bukan hanya ketika 

terjadi krisis atau masalah. 

 

 Pada mulanya, audit pemasaran hanya dilakukan apabila penjualan 

mengalami penurunan, moral tenaga kerja menurun dan ada masalah – masalah 

lain yang timbul dalam perusahaan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak 

perusahaan yang terancam atau mengalami masalah yang genting karena semata – 

mata mereka tidak melakukan tinjauan terhadap operasi pemasaran mereka pada 

saat pemasaran mereka ini dilakukan secara periodik. Cara ini memungkinkan 

pendeteksian masalah – masalah  yang timbul di bagian pemasaran sebelum 

mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan. 

 

2.6.5. Komponen – Komponen Audit Pemasaran 

  Menurut Kotler dan Amstrong (2001; 76) audit pemasaran sebagai bagian 

dari audit manajemen mempunyai enam komponen yang perlu diperiksa, yaitu: 

1. Marketing Environment (Audit Lingkungan Pemasaran) 

Adalah audit terhadap lingkungan pemasaran yaitu : pasar, konsumen, 

pesaing, distributor, pemasok dan faktor – faktor lain yang mempengaruhi 

perusahaan secara langsung. 

2. Marketing Strategy Audit (Audit Strategi Pemasaran) 

Adalah audit yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai apakah 

tujuan dan strategi pemasaran perusahaan sesuai atau cocok dengan 

lingkungan pemasaran yang ada pada masa kini dan masa yang akan 

datang. 

 



  

3. Marketing Organization Audit (Audit Organisasi Pemasaran) 

Adalah bertujuan untuk menganalisis kemampuan organisasi pemasaran 

untuk melaksanakan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. 

4. Marketing System Audit (Audit Sistem Pemasaran) 

Adalah audit terhadap kualitas sistem organisasi dalam analisi, 

perencanaan dan pengawasan. 

5. Marketing Productivity Audit (Audit Produktivitas Pemasaran) 

Adalah yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis keuangan dari 

berbagai kegiatan pemasaran dan efektifitas biaya dari berbagai 

pengeluaran pemerintah. 

6. Marketing Function Audit (Audit Fungsi Pemasaran ) 

Adalah evaluasi yang mendalam mengenai komponen bauran pemasaran 

yaitu produk, harga,  distribusi, tenaga penjual, advertensi, promosi, dan 

publisitas. 

 

2.6.6. Electronic Commerce (Perdagangan Elektronik) 

  Electronic commerce (E-commerce) merupakan salah satu teknologi yang 

berkembang pesat dalam dunia internet. Menurut Kotler dan Amstrong (2003; 

637), yang dimaksud dengan E – commerce adalah: 

  “Electronik commerce is the general term for a buying and selling process 

that is supported by electronic means.” 

  Sedangkan menurut Ono W. Purbo. E-commerce adalah : 

  “E – commerce adalah transaksi bisnis secara digital atau elektronik untuk 

pembelian atau penjualan produk, jasa, dan informasi, termasuk pula proses jasa 

layanan pelanggan dan layanan – layanan dalam satu perusahaan.” 

  E – commerce memiliki beberapa keuntungan lain, yaitu: 

1. Membuat waktu berbelanja manjadi singkat. 

2. Mendapatkan informasi tentang barang yang dijual tersedia secara 

lengkap. 

3. Di dalam internet hampir tersedia segala jenis barang. 

 



  

2.6.7. Saluran Pemasaran Online 

  Menurut Kotler dan Amstrong (2003; 639 – 644), pemasaran Online dapat 

dilakukan dengan empat cara, yaitu : 

1. Creating an Electronik Online Presence (Menciptakan Etalase-Toko 

Elektronik). 

Dalam membuka etalase toko elektronik, perusahaan memiliki dua 

pilihan, yaitu: perusahaan dapat membeli ruang pada jasa online 

komersial atau perusahaan membuka situs jaingannya. 

2. Placing Advertisement Online (Menempatkan Iklan Online) 

Iklan yang sewaktu pelanggan melakukan jasa online atau situs web. 

3. Participating in Forums, Newsgroups, and Web communities (Berperan 

serta dalam Forum, Newsgroup, dan Komunitas Web). 

Perusahaan dapat menetapkan untuk berperan serta dalam atau 

mensponsori forum, newsgroup, dan papan buletin internet yang 

diminati oleh kelompok minat khusus tertentu. 

4. Using E – mail or Webcasting (Menggunakan E – mail atau Webcasting). 

Perusahaan dapat mendorong prospek dan pelanggan untuk mengirim 

pertanyaan, saran, dan bahkan keluhan ke perusahan melalui e- mail. 

 

Tantangan Pemasar Online 

  Walaupun baru dan menggembirakan, pemasaran online masih harus 

mengusahakan peran penting secara gigih dalam kehidupan konsumen. Dengan 

kata lain para pemasar online harus siap dengan tantangan – tantangan. 

  Menurut Kotler and Amstrong (2003; 645), tantangan yang dihadapi oleh 

pemasar online antara lain. 

1. Limited Consumer Exposur and Buying (Pemaparan dan Pembelian 

Konsumen yang Terbatas). 

2. Skewed user Demographics and Psychographics (Demografik dan 

Psikografik yang terbatas). 

3. Chaos and Clutter (Kekacauan dan Kesemrawutan). 

 


