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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tingkat persaingan di dunia usaha antar perusahaan dengan produk yang 

sejenis semakin tinggi, dimana masing-masing perusahaan berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat menjual produk yang dimiliki sesuai dengan harapan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba yang optimal dengan meminimalkan biaya yang digunakan dengan cara 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta keekonomisan perusahaan dalam 

melakukan kegiatan perusahaan. 

Untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dimana kepuasan pelanggan merupakan faktor utama 

penentu bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang datang. Selain itu, 

perusahaan tidak cukup hanya untuk menghasilkan barang yang berkualitas saja, 

tetapi juga perlu untuk melakukan kegiatan pemasaran. Perusahaan harus dapat 

mengembangkan strategi pemasaran produknya yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi perusahaan yang bersangkutan, sehingga diharapkan perusahaan 

mampu mempertahankan bahkan meningkatkan penjualannya serta memperluas 

distribusi produk. 

Audit internal adalah fungsi penilaian yang bersifat independen, obyektif, 

yang berada dalam suatu organisasi untuk memeriksa pembukuan, keuangan dan 

operasional lainnya sebagai pemberi jasa kepada manajemen. Audit internal atas 

penjualan jasa memberikan informasi, pendapat dan rekomendasi-rekomendasi 

yang dapat dijadikan dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen 

untuk meningkatkan pelayanan. 

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa. Perusahaan berupaya mempertahankan pelayanan yang memadai 

ataupun meningkatkan pelayanan dengan mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit. Walaupun demikian, keluhan dari pihak konsumen masih tetap ada 
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misalnya konsumen merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan dalam 

arti terjadi ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara harapan dengan 

tuntutannya. 

Strategi pemasaran yang dilakukan setiap perusahaan dalam bentuk 

iklan, distribusi atau penyaluran produk, pelayanan bahkan penelitian akan pasar 

itu sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan barang dan jasa ini antara 

lain biaya untuk perluasan wilayah perusahaan yang baru dan pengembangan 

produk lama yang telah ada. Tentunya, biaya pemasaran ini harus dikendalikan 

dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. 

Mengingat pentingnya pengendalian biaya pemasaran dan pengawasan 

dari orang yang kompeten dan independen guna menunjang efektivitas penjualan 

jasa pengiriman penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan 

mengambil judul: “Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Biaya 

Pemasaran Guna Menunjang Efektivitas Penjualan Jasa PT. Pos Indonesia 

(Persero)”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pengendalian biaya pemasaran perusahaan telah efektif. 

2. Bagaimana peranan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran yang 

dilakukan perusahaan. 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran guna 

menunjang efektivitas penjualan jasa. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian biaya pemasaran perusahaan telah 

efektif. 

2. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam pengendalian biaya 

pemasaran yang dilakukan perusahaan. 
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3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam pengendalian biaya 

pemasaran guna menunjang efektivitas penjualan jasa. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat 

dan relevan serta dapat digunakan oleh: 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengalaman serta penerapan pengetahuan teoritis yang didapat selama 

masa kuliah, sehingga dapat membuka wawasan yang lebih luas. Penelitian 

ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan sarjana Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi perusahaan, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumber pemikiran berupa saran-saran positif untuk 

meningkatkan pengendalian biaya pemasaran guna menunjang efektivitas 

penjualan jasa. 

3. Bagi rekan-rekan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran untuk 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 
1.5 Rerangka Pemikiran 

Pada awal masa industrialisasi, perusahaan-perusahaan cenderung 

berwawasan profit oriented. Kegiatan produksi masih sedikit sehingga konsumen 

membeli barang apa saja yang ada di pasar. Jadi pemasaran mengacu kepada 

konsumen yang dianggap sama, produk yang ada dibuat berdasarkan selera 

produsen dan dijual kepada siapa saja yang ingin membeli. Dalam hal ini kegiatan 

pemasaran kurang berperan, hanya penjualan yang penting. Kemudian, 

perekonomian semakin berkembang sehingga terjadi berbagai macam perubahaan 

di lingkungan intern dan ekstern perusahaan. Faktor-faktor yang terjadi di 

lingkungan eksternal, misalnya inflasi, resesi dan diberlakukannya peraturan 

pemerintah yang baru. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perusahaan harus 

mempunyai strategi pemasaran yang tepat dalam usahanya. Titik berat perusahaan 
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tidak langsung bertumpu pada keefektifan kegiatan produksi saja tapi bagaimana 

cara menjual dan memasarkan produk, serta bagaimana meraih pasar yang luas. 

Menurut Usry and Hammer (1999: 748), pengertian pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

“Marketing is the matching of a company's products with markets for 

the satisfaction of consumers at a reasonable profit the firm”. 

Dalam memasarkan produknya, sudah tentu perusahaan harus 

mengeluarkan bermacam-macam biaya agar produk sampai ketangan konsumen, 

yang disebut biaya pemasaran. Seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi (1999: 529) 

biaya pemasaran adalah: 

“Biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan usaha untuk 

memperoleh pesanan (order getting) dan memenuhi pesanan (order 

filling )”. 

Bila banyak pesaing membuat produk yang sama sehingga melebihi 

permintaan, maka perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran untuk 

menunjang penjualan dalam usahanya merebut hati konsumen dari persaingan 

produk lain. Tetapi pemasaran yang mengacu pada persaingan tadi untuk 

mambuat produk yang lebih cocok dengan keinginan konsumen. 

Di samping itu perusahaan juga harus memperhitungkan dan 

mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran serta memperhitungkan 

apakah biaya yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien. Apabila 

perusahaan mampu menerapkan pengendalian biaya serta strategi pemasaran yang 

tangguh, hal ini akan membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan 

perusahaan yang hanya menerapkan strategi pemasaran saja. Mengingat 

pentingnya kegiatan pemasaran bagi dunia usaha maka manajemen harus mampu 

memilih dan menerapkan target pemasaran yang tangguh serta menyusun program 

yang sebagai kunci untuk menarik pelanggan. 

Menurut Arens et al (2003: 732) pengertian audit internal adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditor is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. 
It helps an organizations accomplish its objective by bringing a 
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systematic disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control and governance process”. 
 
Audit internal diperlukan untuk membantu semua anggota manajemen 

dalam mengefektifkan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dengan 

memberikan analisis-analisis, penilaian, saran, dan informasi yang dipandang 

perlu mengenai kegiatan yang diaudit.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan suatu hipotesis bahwa 

audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran yang dilaksanakan dengan 

memadai akan berperan dalam menunjang efektivitas penjualan jasa. 

 
1.6 Metodologi Penelitian  

Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Menurut M. Nazir (1999: 105) mengemukakan pengertian penelitian 

deskriptif analitis sebagai berikut :  

“Penelitian deskriptif analitis adalah studi untuk menemukan fakta 
dengan interprestasi yang tepat. Dalam desain studi deskriptif  ini, 
termasuk desain untuk studi formulatif dan eksploratif yang 
berkehendak hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk 
keperluan studi selanjutnya. Dalam studi deskriptif juga termasuk: 
1. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

fenomena, kelompok atau individu. 
2. Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk 

menimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas”. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif analitis bertujuan 

untuk: 

1. Mengumpulkan fakta berupa data atau informasi yang tepat dan akurat dari 

objek yang diteliti. 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek penelitian. 

3. Menganalisis data atau informasi dengan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan dan mengadakan interprestasi yang lebih dalam tentang hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen.  

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 
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 Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti.  

c. Daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu melakukan tanya jawab dalam 

bentuk tertulis dengan pimpinan dan staf perusahaan yang dianggap 

berwenang untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk 

melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, 

dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi 

di Jl. Asia Afrika No. 49 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 

2005 sampai dengan selesai. 


