
BAB I 
PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini, persaingan di dalam dunia usaha menjadi 

semakin ketat dan terbuka. Perusahaan perusahaan yang ada bukan lagi hanya 

dihadapkan pada persaingan dari perusahaan sejenis dari dalam negeri, melainkan 

juga dari perusahaan sejenis secara global. Kondisi ini menuntut perusahaan

perusahaan untuk mengelola kegiatan operasionalnya secara kompetitif dan produktif. 

Dukungan strategi bisnis yang tepat mutlak diperlukan dalam menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan dan untuk mengungguli perusahaan perusahaan 

pesaing. 

Strategi bisnis mencakup beberapa aspek kegiatan didalam perusahaan seperti 

produksi, penjualan, pemasaran, pembelian dan sumber daya manusia. Sebagian besar 

perusahaan memperoleh keuntungan melalui kegiatan penjualannya. Fungsi 

penjualan pada perusahaan dagang sangatlah vital, karena melalui kegiatan 

penjualanlah perusahaan memperoleh laba yang menunjang kelangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

Dahulu  fungsi pemasaran hanya dipandang sebatas kegiatan penjualan. 

Namun, dewasa ini fungsi pemasaran telah berkembang sangat luas dan dipandang 

sebagai suatu bagian yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Kini 

cakupannya tidak terbatas pada kegiatan penjualan saja, melainkan juga kegiatan 

yang terkait untuk menunjang kegiatan penjualan tersebut. Pemasaran memegang 

peran yang sangat besar dalam menghasilkan penjualan, diperlukan suatu strategi 

pemasaran yang baik untuk menghasilkan tingkat penjualan yang memberikan laba 

bagi perusahaan, sehingga kegiatan penjualan bukan hanya sekedar tentang menjual.  

Formulasi strategi pemasaran yang ada kini melibatkan lebih banyak 

kreativitas, kemampuan personal dan kemampuan analisis pasar yang sangat baik. 

Hal ini diperlukan untuk menghadapi ketatnya persaingan usaha, di mana setiap 



perusahaan yang bersaing saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dan setiap 

celah yang dianggap sebagai suatu peluang untuk merajai pasar. Karenanya 

perusahaan harus dapat memikirkan, merancang, dan membuat suatu metode 

pemasaran yang baru, kreatif, unik dan yang paling penting bahwa strategi pemasaran 

bekerja secara efektif. 

Begitu besarnya perubahan yang terjadi dalam bidang pemasaran, 

menempatkan fungsi pemasaran sebagai elemen penting dalam perusahaan dan 

sebagai pusat perhatian manajemen. Perubahan ini berjalan seiring dengan perubahan 

pada bidang internal audit, internal audit kini tidak hanya berfokus pada  financial 

control, melainkan pada semua bidang yang mendapat perhatian besar dari 

manajemen, seperti bidang pemasaran. Sejak fungsi pemasaran melibatkan berbagai 

kreativitas dan karakter utamanya tidak mempunyai ukuran yang tepat (intangible), 

maka diperlukan pendekatan yang lebih sistematis. Di sini audit internal menempati 

posisi yang sangat baik untuk memberikan kontribusi yang penting bagi fungsi 

pemasaran dan perusahaan. Namun, auditor internal perlu sangat berhati hati karena 

kreativitas harus dipahami dengan baik.  

Cakupan fungsi pemasaran dalam beberapa perusahaan hanya dapat dipahami 

melalui pemahaman akan sifat dan ruang lingkup fungsi pemasaran. Hal ini berkaitan 

dengan tujuan dasar perusahaan. Kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan dapat diwujudkan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan dengan cara 

yang efektif. Kebutuhan pelanggan mungkin berupa produk atau produk tak berwujud 

(intangible) berupa jasa. Pengguna suatu produk bisa individu, peusahaan, 

pemerintah, atau lainnya, merujuk siapa yang diposisi pelanggan. Keseluruhan fungsi 

pemasaran adalah tentang memenuhi kebutuhan dan member kepuasan kepada 

pelanggan dengan cara yang paling ekonomis dan efektif. Dengan kata lain, menarik 

konsumen dan memberikan kepuasan dan secara bersamaan mempertimbangkan 

keuntungan (profitable basis). 

Dalam perusahaan perseorangan, fungsi pemasaran dimulai dengan 

mengidentifikasi beberapa jenis kebutuhan pelanggan yang dapat dipenuhi oleh 



perusahaan serta diharapkan dapat mendatangkan keuntungan. Selanjutnya hal ini 

dapat diwujudkan dengan mengembangkan kebijakan, perencanaan, dan prosedur 

pemasaran. Terakhir keseluruhan perencanaan perlu diterapkan secara efisien. 

Namun dalam prakteknya, kegiatan manajemen perusahaan tidaklah luput dari 

permasalahan-permasalahan dan hal-hal yang tidak terduga. Permasalahan-

permasalahan yang umumnya terjadi, antara lain berupa adanya kesalahan pemilihan 

strategi dan penetapan kebijakan yang kurang tepat. Kondisi ini mendorong 

perusahaan untuk dapat mendeteksi, mencegah dan meminimalkan ketidakefektifan 

dan ketidakefisienan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan strategi pemasaran. 

Selain itu, strategi dan program pemasaran yang bersifat dinamis dan sangat mudah 

kadaluarsa oleh karena perubahan selera pasar, harus dikelola secara periodik agar 

dapat mengikuti perubahan pasar. Melalui hal-hal ini, maka peranan auditor internal 

semakin diperlukan dalam bidang pemasaran. 

Audit internal atas fungsi pemasaran atau marketing audit bertujuan untuk 

mengukur dan mengevaluasi hasil yang dicapai oleh strategi dan rencana-rencana 

pemasaran. Setiap penerapan strategi pemasaran harus diawasi dan hasilnya pada 

setiap periode harus diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan 

perusahaan tercapai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utamanya bukanlah 

untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk bekerja sebagai mitra manajemen 

dalam memberikan masukan atau formulasi strategi, pelaksanaan, dan pencapaiannya 

pada periode sebelumnya, agar pada periode berikutnya pengelolaan strategi dapat 

berfungsi secara efisien dan efektif. Namun , walaupun demikian auditor internal 

tetap harus bersikap independen, karena diharapkan dengan adanya pelaksanaan 

fungsi pengawasan, pengukuran dan pengevaluasian ini dapat memberikan suatu hasil 

objektif. 

Selain itu, melalui audit internal, pihak manajemen perusahaan dapat 

mengetahui setiap perkembangan pelaksanaan strategi pemasaran yang telah dicapai, 

masalah-masalah yang dihadapi oleh bagian pemasaran, dan juga solusi yang tepat 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 



Tanpa fungsi audit internal, maka dewan direksi pimpinan perusahaan, dan 

manajemen puncak tidak memiliki sumber informasi internal yang independen 

mengenai kinerja organisasi.   

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, selanjutnya pemeriksa harus 

memahami faktor 

 

faktor apa saja yang merupakan 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, maka pemeriksa yang 

bersangkutan dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan memilih strategi pemasaran yang tepat 

sehingga dapat mendorong pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. 

Dengan demikian, melalui pelaksanaan audit internal diharapkan dapat memberikan 

informasi serta berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki 



ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakhematan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran, dan juga membantu para pengelola perusahaan dalam proses 

pengambilan keputusan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai semaksimal 

mungkin.  

Sehubungan dengan fenomena-fenomena tersebut diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang 

berjudul: 

PENGARUH TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT  INTERNAL 

TERHADAP EFEKTIVITAS STRATEGI  PEMASARAN

   

1.2  Identifikasi Masalah   

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang peneliti, maka dapat 

dirumuskan masalah yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tindak lanjut rekomendasi audit internal pada PT. Ultrajaya Milk 

Industri & Trading company, Tbk sudah memadai. 

2. Apakah strategi pemasaran yang digunakan PT. Ultrajaya Milk Industri & 

Trading company, Tbk sudah efektif. 

3. Apakah tindak lanjut rekomendasi audit internal berpengaruh terhadap 

efektivitas strategi pemasaran.   

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh, dan 

menganalisis data guna memperjelas gambaran mengenai pengaruh tindak lanjut 

rekomendasi audit internal terhadap efektivitas strategi pemasaran.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengetahuan yang dipelajari 

untuk peneliti dengan melihat pelaksanaannya dalam praktik yang sebenarnya. Sesuai 

dengan permasalahan di atas tujuan penelitian lebih spesifik adalah sebagai berikut: 



1. Untuk mengetahui penerapan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industri & 

Trading company, Tbk sudah memadai. 

2. Untuk mengetahui efektifitas strategi pemasaran PT Ultrajaya Milk Industri & 

Trading company, Tbk. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit 

internal terhadap efektivitas strategi pemasaran.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi : 

1. Kegunaan akademik 

Penelitian ini diharapkan sumber informasi, referensi, dan inspirasi dalam 

penelitian topik-topik yang berkaitan. 

2. Kegunaan praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran berupa saran-saran positif yang dapat menjadi masukan yang 

berguna. 

3. Kegunaan lainnya 

4. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi rekan mahasiswa terutama 

kejelasan mengenai bagaimana dan sampai sejauh mana pengaruh 

pemahaman auditor tentang pengendalian risiko dalam bisnis yang 

dikomputerisasi dengan efektivitas audit internal.  

1.5  Kerangka Pemikiran 

Pengendalian dan pengawasan internal memegang peranan yang sangat 

penting dalam perusahaan dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan 

berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga perusahaan dapat terus 

beroperasi sesuai dengan tujuan utamanya. 



Fungsi pengendalian internal suatu perusahaan biasanya dipegang oleh 

bagian audit internal. Audit internal pada umumnya memiliki kedudukan yang 

independen di dalam perusahaan, hal ini dikarenakan fungsi dari keberadaan audit 

internal sendiri. Christine Bruni (2004;75) dalam The Internal Auditor : Embracing 

internal control menyebutkan bahwa: 

Internal auditor are playing a vital role as organization worldwide work 

under increasing pressure to embrace internal control measures in every 

department from upper management to the rank-and-file worker.

  

Fungsi audit internal juga dapat dilihat dari definisinya yang dikemukakan 

oleh para pakar dan praktisi audit internal.  

The Institute of Internal Auditors, Arens et al (2010;770) mendefinisikan audit 

internal sebagai berikut : 

Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity design to add value and improve and organization s opearations. It 
helps an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiviness of risk 
management, control, and governance processes.

  

Definisi audit internal menurut standar profesi audit internal (2004;5): 

Audit internal adalah assurance dan konsultasi yang independen dan 
obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan  meningkatkan 
kegiatan operasi organisai. Audit internal membantu  organisasi untuk 
mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang  sistematis dan teratur 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas  pengelolaan risiko, 
pengendalian, dan proses governance.

  

Keberadaan audit internal diharapkan mampu memberikan penilaian yang atas 

aktivitas perusahaan yang dinilainya dan bukan untuk mencari-cari kesalahan.  

Seperti kita ketahui, bahwa tujuan utama sebuah perusahaan pada umumnya 

adalah untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya, keuntungan 



merupakan selisih antara revenue dengan cost dan expenses. Dengan demikian, untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar, maka revenue yang diperoleh harus besar 

sedangkan cost dan expenses harus rendah.  

Bagi perusahaan dagang khususnya, keuntungan yang diperolehnya 

bergantung kepada besarnya penjualan yang dihasilkan. Jumlah penjualan sangat 

bergantung dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Kegiatan pemasaran yang baik 

dan efektif, mampu menghasilkan penjualan yang besar, sedangkan jika strategi 

pemasaran yang  diterapkan kurang tepat, maka sasaran penjualan tidak akan tercapai. 

Audit internal pada saat ini telah berkembang baik dari profesionalisme, 

organisasi, dan terlebih pada cakupan bidang kerjanya. Audit internal kini tidak 

hanya berorientasi pada financial control, tetapi telah merambah banyak bidang salah 

satunya bidang manajemen khususnya pemasaran. 

Seiring dengan perubahan fungsi pemasaran yang semakin melibatkan 

kreativitas dalam perencanaan dan implementasi strateginya, serta semakin besarnya 

perhatian manajemen atas fungsi pemasaran karena posisinya yang semakin penting 

saat ini dalam perusahaan, maka perhatian audit internal pun turut tertuju kepada 

fungsi pemasaran.  

Dalam audit atas fungsi pemasaran ini auditor internal sebagai rekan 

manajemen mencoba mengukur efektivitas strategi pemasaran yang 

diimplementasikan oleh perusahaan dan kemudian memberikan rekomendasi atas 

temuan tersebut. Rekomendasi perbaikan dari auditor internal tersebut kemudian 

dapat ditindak lanjuti oleh pihak manajemen atau pun manajemen boleh mengambil 

alternatif perbaikan lain yang dianggap lebih efektif, sehingga pada farmulasi dan 

penerapan-penerapan strategi berikutnya dapat berjalan lebih efektif.      



Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan hipotesis yang akan 

dibuktikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :                     

Gambar. 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran  

1.6  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif  analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode 

deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang (Nazir, 2003;63). 
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Tujuan pendekatan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas diatas 

akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003;66).  

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data primer maupun data 

sekunder.  Data-data yang diperoleh tersebut diproses, dianalisis lebih lanjut dengan 

dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai 

objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.  

Sesuai dengan judul yang diungkapkan Pengaruh Tindak Lanjut 

Rekomendasi Audit Internal Terhadap Efektivitas Strategi Pemasaran . Terdapat dua 

variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Independen atau variable bebas (X) 

Variable independen adalah tipe variable yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variable lain. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable bebas yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebas (X) 

adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal. 

2. Variabel Dependen atau variabel terikat (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

adalah Efektivitas Strategi Pemasaran.    



Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Secara langsung melibatkan unsur-unsur didalam perusahaan sebagai objek 

penelitian. Penelitian ini untuk memperoleh data primer, yaitu melalui: 

a) Wawancara (Interview) 

yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara 

langsung dengan pihak-pihak yang berwewenang dan bertanggung jawab 

untuk memberikan data dan keterangan. 

b) Observasi (Observation) 

yaitu teknis pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan di 

lokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

mempelajari teori dan literatur, baik melalui buku, majalah, dan jurnal, 

maupun bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Penelitian ini 

untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar 

pembahasan masalah.  

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di kantor PT Ultrajaya Milk Industri & Trading 

company, Tbk. yang berlokasi di Jln. Raya Cimareme No. 131 Padalarang Kabupaten 

Bandung 40552. Dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2011 sampai 

dengan selesai.      


