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ABSTRAK

AUDIT OPERASIONAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA FUNGSI PEMASARAN

(STUDI KASUS PADA PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR)

Oleh:
Gita Pratama Putra
Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Made Sudarma, SE, MM, Ak

Audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis dari penilaian
efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang ada di bawah
pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari
penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan. Penilaian kinerja didasarkan pada
suatu kriteria yang ditetapkan kemudian dibandingkan dengan kriteria aktual yang
ada dalam organisasi tersebut.

Audit operasional yang dilakukan terhadap fungsi pemasaran PR.UD.
PUTRA BINTANG TIMUR Malang ini bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi
dan efektivitas kinerja pemasaran, untuk mengetahui penyebab terjadinya
inefisiensi dan inefektivitas dalam kegiatan operasi perusahaan khususnya fungsi
pemasaran, dan memberikan saran atau rekomendasi terhadap setiap temuan audit
agar dapat diambil tindakan perbaikan.

Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan menggunakan metode
deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara, observasi dan kuisioner. Penilaian efisiensi dan efektivitas kinerja
pemasaran dianalisis dan dievaluasi dengan membandingkan antara criteria,
causes, dan effect.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemasaran
secara keseluruhan sudah berjalan dengan efisien namun belum sepenuhnya
efektif. Aktivitas pemasaran yang belum dilaksanakan secara efektif yaitu fungsi
organisasi pemasaran. Dalam struktur organisasi, bagian pemasaran masih
bergabung menjadi satu divisi dengan bagian penjualan sehingga kegiatan
operasional pemasaran kurang dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan
temuan kelemahan-kelemahan ini, kemudian diajukan beberapa saran yang dapat
digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam memperbaiki dan
mengembangkan fungsi pemasaran dimasa yang akan datang.

Kata kunci : audit operasional, efisiensi, efektivitas, fungsi pemasaran.



Abstract

Operational Auditing as Basic to Value Effectivity

and Efficiency on Marketing Function

(Case Study in PR. UD Putra Bintang Timur)

By:
Gita Pratama Putra

Accompanying Lecturer:
Prof. Dr. Made Sudarma, SE, MM, Ak

Operational auditing is a systematic process from valuation of effectivity,
efficiency, and economizing an organization’s operation that occured below
management’s control and reporting the result from such valuation including
fixation recommendation to the proper individual. Performance valuation based
on such criteria that stated first, then compared with actual criteria that
organization have.

Operational auditing that have been done on PR. UD Putra Bintang
Timur’s marketing function has some purposes, to value marketing performance
efficiency and effectivity, to know causes of ineffectivity and inefficiency that
occured in company operating activity, especially in marketing function, and to
suggest advice or recommendation towards each audit findings so that proper
fixation action could be taken.

This research is shaped as a case study with using descriptive method.
Data collection uses such method as interview, observation and questionnaire.
Efficiency and effectivity of marketing performance valuation has been analyzed
and evaluated by comparing between criteria, causes and effect.

The research summarizes that whole marketing activity has done
efficeiently but not fully effective yet. Marketing activities that have not
implemented effectively the functions of the marketing organization. In the
organizational structure, the marketing department is still merge into one division
with the sale so that the operational activities of marketing are less able to run
optimally. Based on the findings of these weaknesses, then put forward some
suggestions which can be used as input for the company in improving and
developing the marketing function in the future.

Keywords : operational audit, efficiency, effectivity, marketing function.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi sudah begitu erat memasuki sektor-sektor vital

dalam kehidupan organisasi maupun secara individu. Globalisasi tak hanya

berbicara tentang dunia ekonomi, namun jauh mencakup tentang keterbukaan

informasi, perpindahan teknologi yang sangat cepat hingga mengharuskan

manusia untuk mengubah gaya hidupnya menjadi lebih kompetitif dan

berkembang. Perkembangan globalisasi menyebabkan semakin meningkatnya

tingkat persaingan. Persaingan disini tidak hanya memandang pada perlawanan

terhadap pesaing domestik, namun harus diwaspadai juga berbagai macam strategi

pesaing dari luar negeri.

Pasar yang semakin berkembang dengan cepat dipenuhi oleh berbagai

jenis produk barang dan jasa yang memberikan banyak pilihan kepada konsumen.

Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat kepada perusahaan yang sejenis dan

para konsumen pun semakin kritis, sebab dengan banyaknya kebutuhan,

konsumen mendapat keuntungan dengan berbagai macam pilihan produk yang

ada sehingga mereka dapat memilih produk yang terbaik dengan harga yang

murah.

Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu

mendapatkan keuntungan yang optimal atas aktivitas operasional yang

dilakukannya. Perusahaan seringkali tidak dapat mencapai tujuan yang telah



ditetapkan karena adanya hambatan-hambatan yang menghadang. Hambatan-

hambatan tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal

perusahaan. Faktor eksternal perusahaan seperti persaingan ketat antara

perusahaan sejenis, peraturan pemerintah yang menyulitkan perusahaan,

perubahan kondisi sosial budaya, dan adanya pasang surut kondisi ekonomi.

Sedangkan hambatan yang berasal darai faktor internal perusahaan antara lain

fasilitas yang kurang memadai, produktivitas karyawan yang menurun, kurangnya

dana inovasi atau pengembangan produk perusahaan.

Perusahaan yang mampu bertahan dalam menghadapi segala permasalahan

yang ada dan mampu menang dalam persaingan bisnis adalah mereka yang

mampu membaca peluang pasar. Perusahaan yang berhasil mencapai tujuannya

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan barang dan

jasa. Tugas dari fungsi pemasaran untuk jeli membaca setiap peluang yang ada

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta memasarkan produknya oleh karena

itu fungsi pemasaran bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari keberhasilan

masing-masing perusahaan.

Untuk mencapai keberhasilan usaha pemasaran dan menghasilkan produk

yang sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka manajer pemasaran

haruslah aktif mulai dari awal hingga akhir silkus produksi perusahaan dan ia

haruslah pandai dalam membaca kondisi pasar. Jadi pemasaran mempengaruhi

kebijakan perusahaan baik jangka pendek ataupun jangka panjang dan segala

kegiatan itu disebut proses pemasaran. Proses pemasaran terdiri dari analisis

peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran,



merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan serta

mengawasi usaha pemasaran.

Dalam menjalankan strategi pemasaran, perusahaan menggunakan konsep-

konsep serta pendekatan yang terarah pada pelayanan atau kepuasan konsumen.

Selain penerapan konsep dan pendekatan pemasaran, perusahaan juga

menerapkan standar produksi dalam menghasilkan produk agar fungsi produksi

sejalan dengan rencana fungsi pemasaran, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas

dalam operasi demi tercapainya kinerja optimal. Standar produk ini diterapkan

berdasarkan keinginan atau kebutuhan kelompok konsumen mana yang akan

dipenuhi atau dilayani. Jika terjadi ketidaktepatan standar produksi, maka dapat

mengakibatkan produk tersebut tidak dapat terjual sesuai dengan yang diharapkan

atau dapat mengakibatkan kesulitan dalam memasarkannya.

Banyak perusahaan yang gagal dalam mencapai tujuannya hanya karena

kegagalan dalam memasarkan produknya sebab kebanyakan perusahaan tidak

dipersiapkan untuk mempertahankan keunggulan produknya dalam pemasarannya

di tengah-tengah perubahan yang cepat, diantaranya mengantisipasi keinginan

konsumen yang berubah-ubah dan persaingan yang agresif. Penyebab internal

lainnya adalah karena perencanaan strategi pemasaran tidak secara matang dibuat,

kurang terlatih dan kurangnya motivasi dari tenaga penjual/ marketing serta tidak

sejalannya antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh

karenanya, pada perusahaan yang memiliki departemen atau fungsi pemasaran

secara khusus, dalam kegiatan menjual atau memasarkan produknya perlu

diadakannya evaluasi atau pemeriksaan atas fungsi pemasaran untuk mencegah



dan mendeteksi secara dini (early warning ) sebelum permasalahan tersebut

terjadi sehingga tercipta suatu program pemasaran yang baik yaitu yang efisien

dan efektif sesuai dengan rencana dan anggaran yang dibuat.

Fungsi pemasaran (marketing) harus dilaksanakan secara efisien,

ekonomis dan efektif untuk mencapai suatu kondisi perusahaan yang sehat karena

fungsi ini biasanya mengerahkan sumber daya dalam jumlah yang besar dan

merupakan fungsi yang menentukan volume penjualan perusahaan, sehingga

apabila terjadi penyimpangan akan mengakibatkan kerugian yang cukup material

dan mempengaruhi tingkat penjualan. Menurut Tunggal (1992:22), suatu program

pemasaran yang efisien dalam design (an efficient marketing program) adalah

suatu program dimana strategi dan rencana pemasaran dapat memberikan

kesempatan untuk tingkat performa yang tinggi, sedangkan suatu program

pemasaran yang efisien dalam implementasi (an implementation efficient

program) adalah program pemasaran yang dilaksanakan sedemikian rupa

sehingga dapat mencapai suatu proporsi yang tinggi dari potensinya dengan biaya

yang dapat diterima. Efisiensi design dan efisiensi implementasi dari suatu

program pemasaran perusahaan dapat diukur melalui suatu audit pemasaran

(marketing audit).

Audit pemasaran (marketing audit) merupakan bagian dari pengendalian

internal yang mengaudit operasional perusahaan. Hal yang penting dalam

pelaksanaan audit adalah menemukan masalah dan meyakinkan ketaatan

(compliance) terhadap peraturan atau standar-standar yang berlaku di perusahaan

sehingga diharapkan perusahaan dapat mengontrol fungsi yang dimaksud secara



maksimal, dalam hal ini fungsi pemasaran. Hasil dari audit ini digunakan oleh

manajemen puncak sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Fungsi utama audit pemasaran (marketing audit) adalah untuk menguji dan

menilai tujuan dan kebijakan pemasaran yang akan mengarahkan perusahaan,

sehingga merupakan alat bagi manajer pemasaran untuk dapat mendeteksi dan

mengungkapkan permasalahan yang dihadapi.

Dalam strategi ini, keahlian dan kepandaian para tenaga penjual dan

bagian promosi sangatlah diperlukan dan memegang peranan penting untuk

mempengaruhi dan merayu konsumen agar mau membeli produk mereka, sebab

yang ditawarkan masih sebatas janji-janji dan konsep dari produk itu. Selain harus

pandai berpromosi, para tenaga penjual dan bagian promosi itu pun harus

menguasai dan memahami produk yang mereka jual untuk dapat menjawab

pertanyaan konsumen, sebab konsumen ingin tahu betul produk jenis apa yang

akan mereka beli agar tidak kecewa.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik

untuk mengambil topik mengenai bidang audit operasional khususnya audit

pemasaran pada industri manufaktur yang memiliki karakteristik unik

dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Objek penelitiannya PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR yang berlokasi di Lawang, Kabupaten Malang. Untuk itu

yang menjadi judul penelitian ini adalah AUDIT OPERASIONAL SEBAGAI

DASAR UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI FUNGSI

PEMASARAN ( Studi Kasus Pada PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR ).



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang

diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas dan efisiensi fungsi pemasaran pada PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR?

1.3 Batasan Masalah

Agar pokok masalah yang dibahas tidak menyimpang terlalu jauh, audit ini

dibatasi dalam beberapa hal yaitu :

1. Audit operasional yang dilakukan adalah untuk menilai efektifitas dan

efisiensi pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR.

Efektifitas dan efisiensi pemasaran dianalisis dan dievalusai menjadi tiga

bagian, yaitu :

a. Prosedur audit

Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh

penjelasan atau data yang akan ditulis dalam hasil audit.

b. Hasil Audit, terdiri dari :

1) Criteria, merupakan standar bagaimana seharusnya para individu

dalam organisasi melakukan aktivitasnya, sebagai

pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan.

2) Causes, digunakan untuk mencari penyebab adanya inefektifitas dan

inefesiensi berdasarkan komponen atau area pemasaran yang diaudit.

3) Effect, digunakan untuk menelaah akibat yang ditimbulkan dari

temuan audit pemasaran.



c. Rekomendasi, merupakan tindakan korektif atau altenatif lain yang

diusulkan yang akan meningkatkan kinerja yang lebih efektif.

2. Area pemasaran yang diaudit meliputi lingkungan pemasaran, strategi

pemasaran, struktur organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas

pemasaran, dan fungsi pemasaran lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi fungsi pemasaran pada PR. UD.

PUTRA BINTANG TIMUR.

2. Menemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan

pada fungsi pemasaran.

3. Memberikan rekomendasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh fungsi

pemasaran sehingga target telah ditetapkan dapat tercapai dan

pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan,

yaitu:

a. Mengenai pentingnya audit operasional atas fungsi pemasaran sehingga

dapat dinilai tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja fungsi tersebut.

b. Sebagai masukan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan

perusahaan di bidang pemasaran.



2. Bagi Penulis

Melalui hasil studi ini, penulis dapat terlibat langsug dalam praktik

operasional audit dan dapat mengetahui sejauh mana teori-teori yang

dipelajari dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi

perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat

menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi para peneliti yang berminat

pada topik dan permasalahan ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PR. UD. Putra Bintang Timur merupakan produsen rokok terapi , yang

didirikan oleh KH. R. Abdul Malik pada tahun 2005. Produk dari PR. UD. Putra

Bintang Timur biasa disebut rokok Sin, rokok Sin diproduksi dengan dilandasi

pengetahuan dan pengalaman mengobati segala macam penyakit selama puluhan

tahun oleh K.H. Abdul Malik. K.H. Abdul Malik menciptakan suatu terapi

pengobatan dengan media rokok. Setelah berhasil melakukan uji coba selama

bertahun-tahun pada penderita penyakit yang merokok maupun tidak merokok,

maka pada tahun 2006 rokok Sin mulai diproduksi secara massal oleh PR. UD.

Putra Bintang Timur.

Hingga sekarang rokok Sin sudah dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh

perokok maupun bukan perokok di Indonesia. Dan karena banyaknya permintaan

dari luar negeri, maka PR. UD. Putra Bintang Timur menyiapkan produk untuk

diekspor ke luar negeri. Rokok Sin diproduksi dengan ketelitian dan kecermatan

tinggi yang selalu mengutamakan kualitas rasa, higienitas serta bahan baku

pilihan. Rokok Sin hanyalah sekedar rokok biasa yang bertujuan mengembalikan

fungsi rokok sebenarnya dengan ramuan rahasia warisan leluhur.



4.1.2 Lokasi Perusahaan

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR terletak di kabupaten Malang alamat

Perum Kalianyar Permai C1 – Lawang – Jawa Timur Telepon (0341) 7613456 –

(0341) 424525 Email : SINPBT@yahoo.co.id.

4.1.3 Bidang Usaha Perusahaan

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR merupakan perusahaan yang

bergerak dalam bidang industri manufaktur yang dalam kegiatan operasinya

menjual produk berupa rokok terapi. Produk-produk rokok terapi dari PR. UD.

PUTRA BINTANG TIMUR antara lain : enjoy, majapahit, platinum, nashuha,

nogososro, castro, new castro, mdl.

4.1.4 Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan

4.1.4.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan ingin menjadi perusahaan rokok terapi terbaik di

Indonesia, oleh karena itu sebagai perusahaan rokok terapi di Indonesia dalam

memasarkan produk rokok terapi, perusahaan selalu ingin memberikan hasil yang

terbaik dan menawarkan sesuatu hal yang baru. Bukti komitmen tersebut kami

wujudkan melalui inovasi, pengembangan startegi bisnis dan peningkatan mutu,

rasa serta kualitas produk yang akan terus menerus kami lakukan. Dan sebagai

sebuah perusahaan yang berbasic industri manufaktur, perusahaan selalu

memfokuskan kinerja untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk

yang dihasilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem

pemasaran yang perusahaan terapkan.



Misi perusahaan adalah ingin menjadi perusahaan rokok terapi dengan

omset terbesar di Indonesia serta selalu bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan

Tuhan. Pencapaian misi itu perusahaan upayakan dengan mematangkan strategi

bisnis, sehingga misi perusahaan untuk menjadi perusahaan rokok terapi yang

memiliki omset besar bukanlah suatu hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan.

Pilar kekuatan terdapat pada strategi pasar yang perusahaan terapkan, yaitu

kekuatan originalitas produk dan konsep penggabungan sistem pemasaran yang

didukung dengan tekhnologi canggih. Sehingga target perusahaan untuk bisa

merangkum pergerakan pasar bisa dicapai dengan sangat baik. Melalui pilar

kekuatan inilah, perusahaan yakin misi yang ingin kami wujudkan bisa terealisasi

dengan sempurna.

Perusahaan mempunyai team khusus yang sudah berpengalaman dalam

melakukan riset dan pengembangan produk. Sehingga dengan kemampuan team

tersebut kami berorientasi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dan bisa

diterima oleh semua segmen konsumen di Indonesia bahkan dunia. Untuk

mendukung realisasi misi itu rokok terapi yang dimiliki perusahaan akan selalu

mengeluarkan inovasi teknologi yang mutahir sehingga maksimalisasi kinerja

bisnis kami bisa dilakukan dan konsep bisnis kami yang simple serta tepat sasaran

juga bisa di realisasikan.

Perusahaan berorientasi untuk fokus mengembangkan jaringan ke seluruh

Indonesia bahkan masuk ke pasar internasional. Saat ini perkembangan jaringan

dan pemasaran produk sudah ada hampir diseluruh wilayah Indonesia. Cakupan

ini secara pasti akan semakin meluas seiring meningkatnya permintaan atas



produk di masyarakat. Kualitas yang dimiliki produk-produk perusahaan perlahan

semakin diakui masyarakat karena mereka percaya produk perusahaan

memberikan khasiat yang baik bagi kesehatan. Keistimewaan inilah yang

membuat kehadiran rokok terapi mendapat respon yang sangat positif dari

masyarakat. Karena tanpa harus mengubah kebiasaan dan gaya hidup yang

dimiliki, kami menawarkan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan benefit

yang luar biasa dari sisi kesehatan dan kesejahteraan. Dengan semua modal yang

dimiliki ini, perusahaan berkomitmen menjadi perusahaan rokok terapi terbaik di

Indonesia.

4.1.4.2 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tentu memiliki tujuan

yang ingin dicapai demikian pula dengan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

yang memiliki 2 tujuan, yaitu :

1. Tujuan jangka pendek

Tujuan ini merupakan tujuan yang harus diselesaikan atau dicapai dalam

waktu relatif singkat. Hal ini merupakan tahap yang akan dilakukan guna

pencapaian tujuan jangka panjang :

a. Meningkatkan volume penjualan.

b. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Tujuan jangka panjang

Tujuan ini merupakan kelanjutan dari jangka pendek, oleh karena itu

untuk dapat menentukan tujuan jangka panjang haruslah terlebih dahulu

dicapai tujuan jangka pendeknya. Adapun tujuan jangka panjang



perusahaan yang ingin dicapai PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR

adalah :

a. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

Hal ini perlu diperhatikan karena pendirian perusahaan bukan untuk

sementara saja.

b. Mempertahankan bahkan meningkatkan citra perusahaan rokok PR. UD

PUTRA BINTANG TIMUR yang merupakan perusahaan rokok terapi di

indonesia.

4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

4.1.5.1 Struktur Organisasi

Untuk kelancaran aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya,

diperlukan batas wewenang bagi pelaksananya. Untuk itu diperlukan struktur

organisasi yang jelas agar dapat digunakan sebagai sarana untuk pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dengan disertai

kepemimpinan yang efektif. Menurut Sarwoto (1983:15), struktur organisasi

adalah proses terjadinya suatu kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam

hubungan formil dalam serangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Berikut adalah gambar struktur organisasi PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR



Gambar 4.2

Struktur Organisasi PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

Sumber : PR. UD. Putra Bintang Timur



Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur organisasi

bagian pemasaran sebagai berikut :

1. Direktur

a. Melakukan pengawasan dan kontrol pelaksanaan pekerjaan dari

berbagai bagian di perusahaan.

b. Mengkoordinir semua kegiatan dalam perusahaan.

c. Menguasai semua kegiatan teknis

d. Menguasai semua kegiatan administrasi

2. Personalia / HRD

a. Menyusun struktur organisasi perusahaan

b. Menyusun, meneliti dan menelaah peraturan perusahaan atau

kesepakatan kerja bersama (KKB)

c. Meneliti dan menelaah dengan cermat peraturan perundang –

undangan ketenaga kerjaan dan perda terkait dengan ketenaga kerjaan

d. Ikut membantu dalam membuat dan menyusun serta mengatur

penyediaan tenaga kerja

e. Membuat dan menyusun serta mengatur pengangkatan karyawan (surat

keputusan)

f. Ikut membantu dalam membuat dan menyusun serta mengatur

penempatan karyawan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan

perusahaan



g. Ikut membantu dalam membuat dan menyusun serta mengatur

pemberian sangsi kepada karyawan yang indisipler

h. Ikut membantu dalam membuat dan menyusun serta mengatur

penilaian atas konduite/ penilaian karyawan (peforman apprasial)

i. Membuat dan menyusun serta mencatat riwayat hidup karyawan

j. Ikut membantu dalam membuat dan menyusun serta mengatur

koordianasi dengan bagian pembukuan (accounting) tentang

pembuatan daftar upah dalam pelaksanaan pembayaran upah harian,

bulanan, borongan, kontrak

k. Membuat laporan kekuatan karyawan secara periodik

l. Menyusun program- program pendidikan dan latihan karyawan pada

semua tingkatan dalam bentuk training- training yang dibutuhkan oleh

perusahaan demi efisiensi dan produktivitas kerja perusahaan

m. Membuat dan menyediakan for yang dibutuhkan departemen/ bagian

lain yang berkaitan dengan karyawan antara lain : form surat teguran,

form surat peringatan, dll

n. Perundingan upah dengan karyawan dan serikat pekerja

o. Menyelesaikan (dialog,musyawarah) dengan serikat pekerja perihal

tuntuntan dan berkoordinasi dengan departemen/ bagian lain

p. Menjalin hubungan dengan instansi- instansi pemerintah terkait

ketenagakerjaan : DISNAKER



q. Menghadiri seminar- seminar, training, lokakarya- lokakarya,

undangan- undangan dari asosiasi pengusaha atau lembaga- lembaga

terkait atas perintah pimpinan perusahaan

r. Mengelola dan memberdayakan karyawan

s. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan/ dirut

3. Produksi

a. Membuat perencanaan produksi sesuai tujuan jangka pendek dan

jangka panjang perusahaan

b. Mendelagasikan wewenang dan tanggungjawab kepada masing-

masing kepala bagian produksi

c. Menentukan standar- standar produksi yang digunakan

d. Mengevaluasi pelaksanaan rencana, dengan pertimbangan masukan-

masukan dari kepala bagian produksi

e. Membuat budget tahunan departemen produksi dan

mempertanggungjawabkan setelah dilaksanakan dalam periode tahun

tersebut ( laporan tertulis)

f. Berkoordinasi dengan departemen lain sesuai tugas dan bentuk

pekerjaan

g. Bertanggung jawab kepada dirut

4. Kepala Bagian Produksi Giling

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja berdasarkan intruksi

manajer produksi



b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi mulai dari bahan baku

(tembakau ramuan) sampai barang jadi

c. Melaksanakan standart- standart produksi yang telah ditetapkan

d. Memberikan pentunjuk- petunjuk untuk pelaksanaan kerja mulai awal

proses sampai akhir produksi kepada bawahannya

e. Memberikan masukan- masukan kepada manajer produksi guna

meningkatkan produktivitas kerja

f. Bertanggung jawab kepada manager produksi

g. Memberikan surat teguran kepada pekerja

h. Berkoordinasi dengan bagian ramu mengenai kwalitas/ kwantitas

tembakau ramuan siap giling

5. Pengawas Produksi

a. Mempersiapakan dan mengontrol segala sesuatu yang berhubungan

dengan produksi, baik mengenai prose, mutu produksi (kontrol hasil

kerja) maupun administrasi/ pencatatan dalam pelaporan produksi

b. Hadir lebih awal dan pulang lebih akhir dari pekerja

c. Mengatur sistem/ cara pekerja pada masing- masing unit

d. Bertanggung jawab atas keluar masuknya bahan baku dan barang jadi

pada tiap- tiap unit

e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian produksi giling

6. Kepala Bagian Produksi Ramu

a. Menyusun dan melakasanakan rencana kerja berdasarkan intruksi

manajer produksi



b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ramu sampai tembakau

ramuan siap giling

c. Melaksanakan standar- standar ramu yang telah ditetapkan

d. Bertanggung jawab atas ketersediaan tembakau ramuan siap giling

sesuai kebutuhan masing- masing varian rokok

e. Berkoordinasi dengan bagian lain sesuai dengan tugas dan bentuk

pekerjaan

f. Bertanggung jawab kepada manajer produksi

7. Staf Produksi

a. Melaksanakan rencana kerja berdasarkan instruksi kepala bagian

produksi

b. Memfasilitasi semua kegiatan dan kebutuhan bagian produksi

c. Bertanggung jawab kepada kepala bagian produksi

8. Teknisi

a. Merawat dan memperbaiki mesin, perangkat elektronik dan alat bantu

lainnya

b. Menyediakan peralatan (untuk mesin, perangkat elektronik dan alat

bantu lainnya) yang dibutuhkan oleh masing- masing departemen

c. Mengevaluasi hasil (mutu) mesin dan alat bantu lainnya

d. Bertanggung jawab kepada manajer produksi



9. Pengadaan

a. Menyusun rencana dan melakukan pembelian bahan baku, baik bahan

baku utama maupun bahan baku pembantu disesuaikan dengan

kebutuhan perusahaan dan kapasitas gudang

b. Menyusun dan menetapkan standar kualitas bahan baku

c. Menjalin kerjasama yang intensiv dan membuat jaringan yang lebih

luas dengan suplier- suplier baru

d. Mengupdate informasi, baik mengenai fluktuasi harga bahan baku,

kelangkaan dan lain- lain

e. Bekerjasama dengan departemen produksi untuk menyesuaikan

kebutuhan bahan baku produksi dan stock gudang

f. Bertanggung jawab langsung kepada dirut

10. IPC (inventoring palnning control)

a. Menyusun perencanaan pengadaan bahan baku yang diajukan kepada

manajer pengadaan

b. Mengajukan order pembelian bahan baku sesuai dengan kebutuhan

c. Melakukan pemantauan keadaan stock bahan baku

d. Melakukan evaluasi dan menentukan batas kritis

e. Berkoordinasi dengan bagian gudang untuk cross check bahan baku

f. Membuat laporan tertulis mengenai pembelian, penggunaan/

pemakaian dan stock bahan baku

g. Bertanggung jawab kepada manajer pengadaan

11. Bagian Gudang Bahan Baku Utama



a. Melaksanakan rencana kerja sesuai instruksi manajer pengadaan dan

menetapkan standar proses penanganan bahan baku utama

b. Melaksanakan pengamatan dan pencatatan secara cermat mengenai

tembakau dan cengkeh termasuk perlakuan sesuai dengan karakter

dan spesikasi bahan baku

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses dan ketersediaan bahan

baku sesuai kebutuhan produksi dan standar kwalitas/ kwantitas

d. Memberikan petunjuk- petunjuk teknis kepada bawahannya untuk

pelaksanaan kerja mulai awal proses sampai akhir tembakau/ cengkeh

siap ramu

e. Berkoordinasi dengan bagian ramuan

f. Bertanggung jawab kepada manajer pengadaan

g. Bagian Gudang Bahan Baku Pembantu

h. Melakukan pencatatan, perhitungan dan pengelompokan setiap jenis

bahan baku pembantu berdasarkan order pembelian

i. Mengatur, menata penempatan bahan baku pembantu yang tidak

sesuai standart dan dilaporkan secara tertulis mengenai jumlah, jenis

dll, kepada manajer pembelian

j. Melakukan stock opname secara periodik

k. Bekerja sama dengan bagian produksi giling guna mempersiapkan

bahan baku pembantu sesuai dengan kebutuhan produksi

l. Membuat laporan tertulis mengenai keadaan fisik bahan baku

pembantu kepada manajer pengadaan



m. Bertanggung jawab kepada manajer pengadaan

12. Pemasaran

a. Menyusun rencana penjualan dan pemetaan daerah distribusi dari

masing- masing varian produk

b. Menentukan kebijakan harga, sistem pemasaran dan survey pasar

c. Merencanakan kegiatan promosi dan daerah baru untuk pemasaran

d. Melakukan riset pasar dan evaluasi atas perencanaan dan

implementasi penjualan

e. Menjalin hubungan dan kerjasama yang intensif dengan distributor

f. Melakukan kontrol terhadap jalur distribusi dan daerah pemasaran

g. Bekerjasama dengan departemen produksi untuk menyesuaikan order

penjualan dengan kapasitas produksi

h. Bertanggung jawab kepada dirut

13. Bagian Gudang Barang Jadi

a. Melaksanakan pencatatan, penghitungan dan pengelompokan setiap

varian produk

b. Mengatur dan menata penempatan setiap hasil produk

c. Melaksanakan pengepakan hasil produk sesuai order penjualan

d. Berkoordinasi dengan bagian administrasi keuangan untuk cross

checck nota penjualan

e. Melaksanakan stock opname secara periodik

f. Membuat laporan tertulis tentang keadaan fisik dan keluar masuk

hasil produk



g. Bertanggung jawab kepada manajer produksi

14. Keuangan dan Akuntansi

a. Menerapkan dan mengawasi implementasi semua kebijakan keuangan

b. Melaksanakan system internal check dan audit yang

berkesinambungan

c. Memeriksa tingkat laba pada periode tertentu dan menganalisis

kenaikkan beban- beban operasional dengan laba yang ada

d. Memeriksa laporan keuangan bulanan atas penyimpangan-

penyimpangan yang material dan mempersiapkan laporan analisanya

e. Memeriksa pembukuan setiap hari dan ringkasan bulanan mengenai

pendapatan, beban dan lain- lain

f. Mempersiapkan laporan posisi kas dan bank harian yang diminta oleh

manajemen untuk mengawasi posisi uang tunai

4.1.5.2 Personalia Perusahaan

A. Jumlah Karyawan

Karyawan merupakan sumber daya utama yang harus dimiliki oleh setiap

perusahaan. Terlebih lagi pada industri manufaktur yang mempunyai bidang

usaha utama memproduksi rokok terapi (rokok shin) bagi para konsumennya,

dalam hal ini karyawan mempunyai peranan yang penting dalam operasional

perusahaan dan menentukan keberhasilan perusahaan. Banyak sedikitnya jumlah

karyawan tidak dapat dijadikan tolak ukur utama dalam penilaian kualitas

karyawan, akan tetapi bagaimana pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh

setiap karyawanlah yang akan menentukan kualitas tersebut.



Pada saat ini jumlah karyawan yang bekerja pada PR.UD. PUTRA

BINTANG TIMUR sebanyak 157 orang yang terdiri dari 31 orang karyawan tetap

dan 126 orang karyawan tidak tetap. Berikut adalah tabel karyawan PR.UD.

PUTRA BINTANG TIMUR.

Tabel 4.1

Daftar Karyawan

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

No Rincian Jumlah

1. Karyawan Linting 68 orang

2. Karyawan Gunting 7 orang

3. Karyawan Lipat 24 orang

4. Karyawan Packing 27 orang

5. Karyawan Tetap 31 orang

Jumlah karyawan 157 orang

Sumber : PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR

B. Jam Kerja Karyawan

PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR merupakan usaha yang bidang

operasinya adalah memproduksi produk berupa rokok terapi (rokok shin) kepada

para konsumen sehingga PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR tidak pernah

berhenti memberikan inovasi produk untuk perbaikan kualitas. Jam kerja pada

PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR adalah 8 jam dalam sehari selama 6 hari

dalam seminggu. Semua karyawan pada PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR

mendapatkan 15 menit istirahat. Berikut adalah rincian jam kerja pada PR.UD.

PUTRA BINTANG TIMUR.

Tabel 4.2



Jam Kerja Karyawan

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

No Keterangan Jam Kerja

1. Senin – Jumat 08.00-16.00 WIB

2. Sabtu 08.00-12.00 WIB

Sumber : PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR

4.1.6 Produk Perusahaan

PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR memproduksi delapan macam varian

rokok terapi (rokok shin) yang menjadi produk utama PR.UD. PUTRA

BINTANG TIMUR. Dibawah ini adalah tabel rincian tentang jenis produk

PR.UD. PUTRA BINTANG TIMUR yang ada saat ini.

Tabel 4.3

Rincian Produk dan Harga

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

No Produk HJE (harga jual eceran) Bandrol

1. Enjoy Rp. 47.000 Rp. 6.000
2. Majapahit Rp. 56.000 Rp. 7.000
3. Platinum Rp. 66.000 Rp. 8.000
4. Nashuha Rp. 117.000 Rp. 12.950
5. Nogososro Rp. 127.000 Rp. 14.000
6. Castro Rp. 72.000 Rp. 9.000
7. New Castro Rp. 72.000 Rp. 9.000
8. MDL Rp. 72.000 Rp. 9.000

Sumber : PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR



Penjelasan rincian produk PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR antara lain :

1. Sin Enjoy Kretek

Rokok Herbal untuk terapi kesehatan merupakan perpaduan cita rasa rokok

kretek. Ramuan rokok sin enjoy kretek terdiri dari bahan bahan yang

mengandung asam dan basa, hasil reaksinya adalah garam. Rokok terapi ini

dapat menyembuhkan luka ringan, sakit gigi, sariawan atau panas dalam,

gatal-gatal atau eksim kulit dan bahkan membantu penyembuhan luka akibat

penyakit diabetes dengan cara menaburkan abu rokok sin enjoy kretek pada

bagian yang sakit. Kandungan rokok ini terdiri tar : 46,07mg dan nikotin :

0,55mg.

2. Sin Majapahit Kretek

Shin majapahit kretek diproduksi dengan bahan bahan herbal dan obat obatan

juga tembakau bermutu yang sudah dinetralisirkan kandungan nikotinnya.

Rokok ini dapat menyembuhkan luka ringan, sakit gigi, sariawan atau panas

dalam, gatal gatal atau eksim kulit dan bahkan membantu penyembuhan luka

akibat penyakit diabetes dengan cara menaburkan abu rokok sin majapahit

pada bagian yang sakit. Kandungan rokok ini terdiri tar : 47,15 mg nikotin :

0,51 mg.

3. Sin Platinum

Rokok shin platinum terdiri dari ramuan bahan herbal dan obat-obatan juga

campuran tembakau yang berkualitas bagus. Rokok herbal sin platinum ini

mempunyai khasiat untuk terapi kesehatan yang dapat menyembuhkan luka



ringan, sariawan atau panas dalam. Kandungan rokok ini terdiri dari tar :

45,76 mg nikotin : 0,52 mg.

4. Sin Nashuha

Rokok terapi ini terbuat dari berbagai ramuan obat-obatan dan tembakau

terbaik yang sudah dinetralisirkan kandungan nikotinnya. Rokok ini dapat

menyembuhkan berbagai penyakit. Kandungan dalam rokok ini terdiri dari tar

: 43,20 mg nikotin : 0,45 mg

5. Sin Nogososro

Rokok sin nogososro terbuat dari ramuan daun bayam dengan pencampuran

tembakau dan bahan bahan lain. Rokok sin nogososro dibuat melalui

penelitian dan uji coba selama 1,5 tahun akhirnya ditemukan ramuan yang

sangat ideal yang menghasilkan cerutu dengan kandungan nikotin yang nyaris

tidak didapatkan pada rokok sin nogososro ini yaitu dengan kadar nikotin

sebesar 0,05 persen.

6. Sin Castro

Rokok herbal rokok sin castro filter untuk terapi kesehatan dan penyembuhan

berbagai macam penyakit , ramuan obat obatan yang sangat sesuai dan

pencampuran tembakau pilihan yang sudah dinetralisrkan nikotinnya. Rokok

ini sangat cocok untuk mengurangi kebiasaannya mengkonsumsi

narkoba/ganja. Kandungan rokok ini terdiri dari tar : 28,08 mg nikotin : 0,13

mg.



7. Sin New Castro

Rokok herbal rokok sin new castro filter untuk terapi kesehatan dan

penyembuhan berbagai macam penyakit, ramuan obat-obatan yang sangat

sesuai dan pencampuran tembakau pilihan. Efek dari rokok ini adalah akan

merasakan pahit, tenggorokan gatal, panas, sakit, pusing, mual dan

sebagainya, menunjukkan ramuan rokok aktif bekerja menghancurkan dan

mengurangi kadar racun tinggi dalam darah dan paru-paru. Kandungan rokok

ini terdiri dari tar : 46,07 mg nikotin : 0,55 mg.

8. Sin MDL Mild

Rokok sin MDL Mild untuk terapi kesehatan dan penyembuhan berbagai

macam penyakit, ramuan obat obatan yang sangat sesuai dan pencampuran

tembakau terbaik. Rokok terapi ini dapat menormalkan tekanan darah,

menyembuhkan kecanduan narkoba, ganja dan minuman keras. Kandungan

rokok ini terdiri dari tar : 44,57 mg nikotin : 0,52 mg.

4.1.7 Fungsi Pemasaran Perusahaan

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR selama ini telah menerapkan sistem

pemasaran yang cukup efektif sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan jangka

pendek maupun tujuan jangka panjang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

perusahaan. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR menawarkan suatu produk

berupa rokok terapi (rokok shin). Tenaga pemasar pada PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR berfungsi untuk mengkomunikasikan produk– produk rokok

terapi (rokok shin) yang terdapat pada industri manufaktur, melakukan negosiasi



dengan para pelanggan dan menjadi perantara antara perusahaan dengan

pelanggan.

Beberapa target yang ditetapkan oleh PR. UD. PUTRA BINTANG

TIMUR dalam menjual produk rokok terapi (rokok shin) mempunyai tujuan yaitu

dalam rangka untuk melaksanakan pengendalian atas fungsi pemasaran.

Pengendalian atas fungsi pemasaran ini dilakukan evaluasi terhadap tenaga

pemasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas para tenaga

pemasaran, dan untuk meningkatkan optimalisasi profitabilitas, kredibilitas PR.

UD. PUTRA BINTANG TIMUR.

4.2 Pembahasan Masalah

Pada Sub bab ini akan menyajikan pembahasan mengenai hasil audit

operasional atas fungsi pemasaran pada lingkungan PR. UD. PUTRA BINTANG

TIMUR, Lawang-Kabupaten Malang. Pembahasan ini merupakan hasil analisa

dari berbagai berbagai metode pengumpulan data yang telah dilakukan seperti

pengamatan fisik, wawancara dan analisa dari kuisioner yang telah diberikan oleh

penulis pada unit pemasaran. Agar hasil dari audit operasional atas fungsi

pemasaran pada PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR ini dapat dengan mudah

dipahami, maka penganalisaan data dilakukan berdasarkan ruang lingkup audit.

Ruang lingkup audit operasional atas fungsi pemasaran yang dilakukan oleh

penulis meliputi Lingkungan pemasaran, Strategi pemasaran, Organisasi

pemasaran, Sistem pemasaran, Produktivitas pemasaran, dan berbagai fungsi

pemasaran yang lain seperti produk, penetapan harga,kegiatan pemasaran produk,

kegiatan promosi dan periklanan, serta tenaga pemasar. Data-data yang telah



dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisa menurut criteria, causes, effect, untuk

selanjutnya akan diberikan suatu rekomendasi bagi PR. UD . PUTRA BINTANG

TIMUR untuk perbaikan operasional di masa yang akan datang..

4.2.1 Lingkungan Pemasaran

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara

4. Kegiatan analisa yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect .

a. Lingkungan Eksternal Perusahaan

1. Ekonomi

Criteria :

Kekuatan ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat

suatu perusahaan beroperasi. Kekuatan-kekuatan makroekonomi yang ada

itu bersifat tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Agar perusahaan

tetap dapat bersaing dan bertahan dalam bisnis rokok, maka PR. UD .

PUTRA BINTANG TIMUR mengantisipasi setiap gejolak ekonomi yang

akan datang dengan membuat asumsi-asumsi dan perkirakan perekonomian

nasional yang mungkin terjadi. Salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap perusahaan rokok namun tidak dapat di kendalikan oleh

perusahaan adalah tarif cukai rokok dan bahan baku.



Causes :

Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis

rokok yang diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia,

yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan

filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter dan

Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih. Dalam menghadapi situasi

ekonomi yang tidak menentu berkaitan dengan peningkatan harga cukai

rokok, PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR tetap berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik dan hal-hal yang menarik guna menarik perhatian

para calon pelanggan agar tetap dapat merasakan dan menikmati rokok

terapi Shin. Dalam menghadapi kenaikan harga cukai rokok, perusahaan

mengambil langkah antisipasi dengan menaikkan harga jual dalam kisaran

5% untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi dan mengurangi

perbedaan antara Harga Transaksi Pasar (HTP) dengan harga banderol atau

Harga Jual Eceran (HJE).

Effect :

Perubahan lingkungan ekonomi telah diantisipasi perusahaan dengan

efektif. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR menanggulangi kenaikan

harga cukai secara baik dengan menetapkan kebijakan kenaikan harga.

Walaupun harga jual rokok naik, lambat laun konsumen akan dapat

menerimanya, apalagi dengan image rokok shin yang bermanfaat bagi

kesehatan. Dari segi ekonomi makro, kenaikan tarif cukai, sebenarnya

justru akan menambah marak peredaran rokok ilegal hingga kerusakan



mekanisme pasar. Pasalnya, kebijakan tarif cukai merupakan bentuk

disinsentif bagi industri legal dan sebaliknya, merupakan sebuah insentif

bagi suburnya industri rokok ilegal.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus terus mengawasi dan

melakukan analisis yang cermat mengenai setiap perubahan keadaan

ekonomi saat ini maupun perkiraan di masa yang akan datang agar dapat

mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan mengatasi gejolak

perekonomian sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan

dampak yang ditimbulkan seperti kenaikan harga bahan baku dan tarif

cukai serta faktor pendukung lainnya. Dengan demikian perusahaan tetap

mampu untuk bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis.

2. Teknologi

Criteria :

Teknologi merupakan elemen yang sangat penting bagi perkembangan

perusahaan. Adanya perkembangan teknologi dapat menyajikan sistem

yang instan tidak hanya mempermudah para pelanggan untuk mengakses

informasi tentang PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR tetapi juga

mempermudah pihak perusahaan dalam melakukan pendekatan dengan

para pelanggan dalam hal memperkenalkan produk. Melalui media internet

ke para konsumen, PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus mampu

untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang agar



segala bentuk informasi dapat diakses dengan cepat dalam hal pemberian

pelayanan terhadap para pelanggan dan memudahkan kegiatan operasional.

Causes :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR memiliki tekat kuat untuk

meningkatkan efektifitas operasional perusahaan dan memberikan

pelayanan terbaik kepada para pelanggan serta selalu berharap untuk dapat

terus meningkatkan sistem komputerisasi dalam aspek usahanya. Sejauh ini

penerapan sistem terkomputerisasi sudah berjalan dengan baik, seperti

sistem online, dokumen pelanggan yang baik, dokumen keuangan yang

memiliki program input data keuangan serta penggunaan absen dengan

menggunakan kartu check clock sehingga didapatkan ketepatan sistem

pengabsenan sesuai dengan waktu kedatangan karyawan.

Effect :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR selalu mengikuti perkembangan

teknologi dan membangun sebuah sistem yang efektif dan pada

kenyataannya sistem tersebut telah dapat direalisasikan. Dengan sistem

terkomputerisasi yang sudah diterapkan ini maka akan lebih memudahkan

pelanggan dalam mencari informasi tentang produk yang ditawarkan,

menjadi media promosi yang efisien serta dapat menjadi sarana yang baik

dalam membina hubungan baik dengan konsumen. PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR juga berharap dengan adanya sistem ini akan dapat

membantu pengelolaan perusahaan dengan lebih profesional dan modern.



Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus tetap berusaha untuk

meningkatkan teknologi pada tiap kegiatan operasional perusahaan. Salah

satu rekomendasi yang bisa penulis berikan dalam hal ini adalah perlu

ditambahkan pemesanan produk rokok terapi secara online pada situs PR.

UD. PUTRA BINTANG TIMUR yang ada agar para pelanggan luar kota

tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk memesan produk via telepon

ataupun datang secara langsung. Selain itu perusahaan harus selalu

mengupdate segala perubahan yang ada dalam PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR di website yang telah mereka sediakan. Dengan

demikian perusahaan dapat meningkatkan pelayanan penjualan rokok terapi

semaksimal mungkin.

3. Demografi dan Perubahan Sosial

Criteria

Di era modern dan globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali perubahan

tatanan kehidupan masyarakat bahkan perusahaan seperti berubahnya pola

hidup, serta gaya hidup dari sikap para pelanggan. Rokok terapi shin yang

juga berfungsi sebagai rokok terapi kesehatan dapat memberikan pengaruh

yang cukup signifikan terhadap penjualan produk, karena dalam perubahan

pola hidup masyarakat saat ini yang semakin sadar pada kesehatan dapat

meningkatkan pendapatan dari penjualan rokok tersebut. Namun keadaan

demografi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan

dan pemasaran produk.



Causes :

Dengan adanya perubahan pola hidup, masyarakat saat ini lebih peduli

akan peningkatan kesehatan. Dengan fungsinya sebagai rokok terapi, rokok

ini dapat dikonsumsi oleh pria dan wanita yang memiliki gangguan

penyakit tertentu, seperti asma, sariawan, dan dapat dijadikan pula sebagai

terapi kecanduan narkoba. Dari fungsi dan manfaat rokok terapi ini

perusahaan menawarkan produknya kepada masyarakat agar dapat

mencoba rokok terapi sebagai penyembuhan penyakit. Dari segi harga,

produk yang dihasilkan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR dapat

diterima berbagai kalangan baik dari kalangan ekonomi bawah, menengah

dan kalangan atas. Dari segi demografi perusahaan ini tidak memberikan

pengaruh yang signifikan.

Effect :

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak PR. UD. PUTRA BINTANG

dalam melakukan promosi untuk meningkatkan pola hidup sehat dalam

rokok terapi ini sudah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan adanyanya

promosi yang menarik untuk menggugah keinginan para pelanggan untuk

mencoba manfaat dari rokok terapi dan promosi ini diterima oleh para

pelanggan dengan baik.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus memberikan promosi dan

pengetahuan akan manfaat dari rokok terapi ini untuk dapat mengubah pola

hidup masayarakat akan pentingnya kesehatan. Misal seperti



mendemonstrasikan akan manfaat rokok terapi kepada masyarakat dan

memberikan sampel rokok terapi ini untuk dicoba kepada masyarakat agar

dapat merasakan kasiat rokok terapi ini.

b. Lingkungan Internal Perusahaan

1. Pasar

Criteria :

Dalam menganalisa pasar untuk mencari potensi pangsa yang lebih besar,

segmentasi pasar merupakan salah satu cara efektif yang dapat dilakukan.

Segmentasi pasar memungkinkan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

untuk merinci siapa saja yang menjadi target dalam penjualan produk

rokok terapi. Disini juga dapat ditentukan berapa besar perkiraan

pendapatan penjualan serta anggaran biaya pemasarannya. Dalam hal ini,

penetapan sekmen pasar tidak hanya masyarakat menengah ke atas tetapi

juga kalangan menengah ke bawah baik di area dalam maupun luar Jawa

Timur.

Causes :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR tidak hanya melakukan segmentasi

pasar kepada masyarakat kalangan menengah ke atas, tetapi kalangan

menengah ke bawah baik di dalam maupun di luar Jawa Timur. Tujuannya

yaitu perusahaan ingin produk rokok terapi Shin ini dapat dikonsumsi oleh

semua kalangan agar dapat memperoleh manfaat kesehatan yang menjadi

salah satu keunggulannya yang disajikan dalam berbagai macam varian

produk.



Effect :

Selaras dengan visi perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat, lambat laun pesepsi masyarakat akan produk rokok terapi

Shin semakin membaik. Penentuan sekmentasi pasar dari kalangan bawah

sampai atas yang berdampak pada variasi harga membuat para konsumen

tertarik untuk mencoba bahkan mengkonsumsi produk ini secara rutin demi

memperoleh manfaat kesehatan. Dengan demikian tujuan perusahaan dapat

tercapai, hal ini dibuktikan dengan peningkatan tingkat penjualan produk

rokok terapi dan dengan peningkatan tingkat penjualan produk rokok terapi

ini perusahaan dapat dikatakan efektif.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR diharapkan mampu mempertahankan

segmentasi pasar yang ada karena hal ini sangat penting dalam peningkatan

jumlah tingkat penjualan rokok terapi. Salah satu hal yang penting adalah

bagaimana untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dengan pangsa yang

dapat dijangkau, misalnya mulai memasang iklan diluar wilayah Jawa

Timur, menyediakan kantor perwakilan pemasaran.

2. Pesaing

Criteria :

Adapun yang menjadi pesaing utama PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

adalah mereka yang mengejar pasar sasaran yang sama dengan strategi

yang sama. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR merupakan perusahaan

manufaktur yang menghasilkan rokok terapi di kawasan Lawang-



Kabupaten Malang yang memiliki beberapa pesaing. Oleh karena itu, PR.

UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus melakukan strategi bersaing yang

cermat dan jeli dalam menyiasati persaingan yang semakin ketat dengan

terus meningkatkan mutu produk serta selalu menyiapkan strategi khusus

dalam menghadapi adanya kemungkinan datangnya ancaman dari berbagai

macam perubahan lingkungan ekternal.

Causes :

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan memenangkan

persaingan, maka PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR menerapkan

strategi bersaing yang sangat berbeda dari para pesaingnya serta berusaha

menjaga apa yang menjadi keunggulanya. Upaya-upaya yang diambil

dalam rangka mencapai tujuan yag telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Diversifikasi Produk

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR memiliki beberapa produk rokok

terapi yang ditawarkan dalam rangka meningkatkan kepuasan

pelanggan dan menjangkau pasar. Produk yang ditawarkan berupa

produk rokok terapi yang mempunyai banyak varian seperti rokok shin

enjoy, majapahit, platinum, nashuha, nogososro, catro, new castro dan

MDL.

b. Peningkatan Penjualan

Peningkatan penjualan rokok terapi terhadap pelanggan PR. UD.

PUTRA BINTANG TIMUR menjadi prioritas utama dalam menjaga

nama baik perusahaan di masyarakat. Pemanfaatan media internet juga



mulai dikembangkan dengan adanya promosi melalui media online. Hal

tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan

jumlah pelanggan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR.

Effect :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR merupakan perusahaan

manufaktur yang mempunyai pengaruh pasar yang cukup besar di

wilayah Lawang Kabupaten Malang. Dengan banyaknya beberapa

pesaing yang memiliki sasaran pasar yang sama, persaingan yang

terjadi semakin hari semakin ketat. Strategi bersaing yang ditetapkan

oleh perusahaan baik melalui diversifikasi produk maupun peningkatan

layanan penjualan memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri untuk

merebut pasar. Hal ini sudah dilakukan dengan cukup efektif oleh PR.

UD. PUTRA BINTANG TIMUR, misalnya saja dengan penjualan atau

pemasaran melalui media internet memberikan nilai tambah tersendiri

dibandingkan dengan perusahaan rokok lainnya.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus tetap bisa menjaga dan

mempertahankan strategi bersaing ini dan selalu mengembangkan

perusahaan dengan cara menjaga kualitas produk rokok terapi serta

selalu meningkatkan kualitas pelayanan penjualan rokok terapi. Selain

itu, identifikasi lingkungan eksternal atau melihat perkembangan para

pesaing wajib selalu dilakukan untuk menetukan strategi yang



seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam mengahadapi para

pesaing.

4.2.2 Strategi Pemasaran

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara

4. Kegiatan analisa yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect .

a. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Criteria :

Visi PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR adalah “Membangun perusahaan

rokok yang terpercaya, terkemuka yang tangguh dan mampu bersaing di pasar

global serta berfokus pada peningkatkan kesehatan masyarakat”

Misi PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR adalah “Menyerap tenaga kerja

sebanyak-banyaknya sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi

jumlah pengangguran khususnya di daerah operasional perusahaan, yaitu

kabupaten Malang.”

Dan Tujuan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR adalah dibedakan menjadi

dua macam tujuan, yaitu :

Tujuan jangka pendek

Tujuan jangka pendek PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR antara lain :

 Meningkatkan volume penjualan.



 Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan.

Tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai PR. UD. PUTRA BINTANG

TIMUR adalah :

 Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

Hal ini perlu diperhatikan karena pendirian perusahaan bukan untuk

sementara saja.

 Mempertahankan bahkan meningkatkan citra perusahaan rokok PR. UD

PUTRA BINTANG TIMUR yang merupakan salah satu perusahaan rokok

terapi yang memiliki pangsa pasar yang cukup luas.

Causes :

PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR telah menetapkan visi , misi dan tujuan

perusahaan yang berusaha menciptakan hubungan baik dengan konsumen,

berusaha tangguh dalam persaingan global, dan berusaha memaksimumkan

profit bagi perusahaan. Dengan semakin berkembangnya usaha dari beberapa

pesaing yang dapat menimbulkan persaingan yang semakin ketat, PR. UD

PUTRA BINTANG TIMUR masih tetap exis dan mampu bersaing dengan

perusahaan sejenis. Hal ini dikarenakan PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR

selalu berusaha mengimplementasikan visi, misi dan tujuan yang telah

ditetapkan perusahaan. Hal ini ditanamkan secara menyeluruh ke setiap unit

perusahaan.



Effect :

Dengan penetapan visi dan misi perusahaan secara jelas dan tepat, maka

kegiatan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR dapat dijalankan sesuai dengan

pedoman yang ada dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai, baik untuk

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dibuktikan dengan

meningkatnya jumlah penjualan tiap tahunnya dan adanya hubungan yang baik

dengan para pelanggan yang ingin mengenal tentang khasiat produk rokok

terapi.

Rekomendasi :

PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR harus selalu mempertahankan visi dan

misi serta tujuan perusahaan. Namun akan lebih baik lagi jika hal tersebut

didukung dengan kerjasama oleh semua karyawan untuk dapat memahami dan

mampu mewujudkan/mengimplementasikan visi dan misi perusahaan yang

telah ditetapkan. Untuk mecapai visinya, tenaga pemasar juga harus memiliki

ide kreatif, inovatif untuk mengahasilkan hal-hal baru yang dapat menarik

perhatian para konsumen, serta dibutuhkan pengetahuan mengenai teknologi

yang selalu berubah dan berkembang agar dapat bersaing dengan perusahaan

rokok terapi lokal maupun internasional.

b. Strategi Pemasaran

Criteria :

Strategi pemasaran perusahaan adalah satu kesatuan rencana perusahaan yang

komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran

perusahaan sebagai keseluruhan. Karenanya tujuan dan sasaran pemasaran



harus merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan perusahaan.

Strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan dalam rangka meningkatkan

kegiatan usahanya yaitu dengan melakukan strategi analisis pasar yang cepat,

tepat, dan tanggap.

Causes :

Dalam menjangkau semua skala pasar perusahaan, strategi pemasaran

dilakukan secara detail dan dapat mencakup masyarakat luas. Strategi

pamasaran yang dilakukan PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan penjualan produk rokok terapi

2. Promosi dilakukan secara langsung pada pelanggan baik melalui pamflet,

media internet dan pendekatan personal selling.

3. Mengadakan event-event tertentu dimana PR. UD PUTRA BINTANG

TIMUR menjadi sponsor utamanya.

Effect :

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, menjadikan perusahaan memiliki

keunggulan-keunggulan kompetitif tertentu sehingga produk perusahaan tidak

kalah bersaing dibanding kompetitornya. Strategi tersebut dapat merangsang

para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran

perusahaan telah sejalan dengan visi dan tujuan perusahaan sebagai penyedia

rokok terapi yang bermanfaat. Dilihat dari perkembangan penjualan Rokok,

terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari realisasi

pendapatan tahun 2008 sebesar Rp. 13.869.363.400, tahun 2009 sebesar Rp.



24.290.385.400 dan tahun 2010 sebesar 29.482.529.150 (tabel 4.4) yang terus

mengalami peningkatan.

Rekomendasi :

Walaupun PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR merupakan salah satu

perusahan rokok terapi terdepan, namun perusahan harus tetap mewaspadai

ancaman dari para pesaing. Sangatlah penting dalam melakukan strategi

pemasaran, PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR memperhatikan langkah-

langkah apa saja yang diambil oleh pesaing sehingga perusahaan dapat

mengambil celah yang menguntungkan dalam menetapkan strategi pemasaran

perusahaan. Dengan melakukan analisis SWOT (Strenght, Weakness,

Opportunity, Threath) diharapkan dapat mengetahui bagaimana peluang yang

harus dimanfaatkan, apa saja yang menjadi ancaman perusahaan, kelemahan

yang harus dievalusai dan keunggulan apa yang harus dipertahankan. Nantinya

strategi tersebut digunakan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan

pendapatan operasional, jumlah tingkat penjualan, hingga laba perusahaan.

4.2.3 Struktur Organisasi Pemasaran

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara

4. Kegiatan analisa, yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect.



Criteria :

Bagian pemasaran PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR berada dibawah

departemen pemasaran dan penjualan. Bagian pemasaran memiliki peranan

penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Aktivitas pemasaran

dilakukan oleh tenaga pemasar yang handal dan terlatih

Suatu fungsi dalam organisasi akan dapat berjalan efisien apabila :

1. Terdapat pemisahan tanggung jawab dan wewenang antara pejabat dan

pelaksana

2. Komuikasi antar departemen dapat berjalan dengan baik

Causes :

Aktivitas pemasaran dilakukan oleh bagian pemasaran dan penjualan yang

dipimpin oleh seorang manajer pemasaran dan penjualan. Manajer bagian

pemasaran dan penjualan secara langsung membawahi staf bagian penjualan,

gudang barang jadi dan pengiriman. Masing-masing jabatan dalam divisi

pemasaran telah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai

dalam job description perusahaan. Komunikasi intern pada departemen

pembelian dan penujualan berjalan dengan baik. Bagian gudang barang jadi

selalu melakukan koordinasi dengan bagian pengiriman setiap harinya, begitu

pula bagian penjualan yang selalu melaporkan hasil kinerjanya, khususnya

kepada manajer penjualan dan pemasaran. Setiap satu bulan sekali dilakukan

evaluasi terhadap kegiatan operasional yang terjadi. Hasil kinerja yang

dianggap berjalan sesuai dengan target akan terus ditingkatkan dengan cara



memberikan rangsangan berupa reward, untuk hasil yang kurang maksimal

akan diberikan solusi yang tepat dan benar untuk perbaikan di masa datang.

Effect :

Adanya pemisahan tugas, tanggung jawab, dan wewenang fungsi pemasaran

pada PR. UD PUTRA BINTANG TIMUR menjadikan tugas dapat berjalan

dengan lancar karena setiap karyawan masing-masing unit melaksanakan

pekerjaan tugas sesuai dengan job description. Adanya komunikasi yang baik

akan mempermudah perolehan informasi penting yang dibutuhkan, sehingga

apabila terjadi suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Evaluasi yang diadakan setiap bulan dapat memotivasi para karyawan untuk

lebih maksimal dalam bekerja. Namun selama ini bagian pemasaran masih

bergabung menjadi satu divisi dengan bagian penjualan sehingga kegiatan

operasional pemasaran kurang dapat berjalan secara maksimal.

Rekomendasi :

Dengan adanya penggabungan departemen penjualan dan pemasaran

mengakibatkan kegiatan operasional kurang efektif. Penggabungan dua

departemen ini dapat menyebabkan terjadinya Moral Hazard yang mungkin

dilakukan karyawan sehingga perlu diadakan pemisahan departemen.

4.2.4 Sistem Pemasaran

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara



4. Kegiatan analisa, yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect .

a. Sistem Informasi Pemasaran

Criteria :

Suatu sistem informasi pemasaran harus dapat memenuhi kebutuhan informasi

mengenai perkembangan pasar dan kondisi lingkungan industri manufaktur.

Selain itu sistem ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan

mendistribusikan informasi tersebut dengan cepat, tepat waktu, dan akurat

kepada unit pemasaran. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui

peluang dan ancaman yang ada sehingga dapat diambil keputusan dengan cepat

dan tepat. Sistem informasi yang baik harus dilengkapi dengan sistem

pelaporan intern, riset pemasaran yang dilakukan secara berkelanjutan.

Causes :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR telah menjalankan sistem pencatatan

internal dengan baik dengan membuat laporan mengenai pesanan, penjualan,

harga, tingkat persediaan, piutang, hutang dan sebagainya. Untuk riset

pemasaran, fungsi pemasaran melakukan riset pemasaran yang kegiatannya

mencakup pada penyusunan perkiraan rutin, analisis penjualan dan survei-

survei untuk kejadian tertentu. Untuk informasi mengenai pelanggan,

perusahaan memiliki database klien atau pelanggan.

Effect :

Adanya sistem pelaporan intern dan sistem pemasaran yang tangguh, dapat

membantu unit pemasaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam



lingkungan pemasaran yang cepat berubah. Sistem informasi pemasaran telah

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan perusahaan. Sistem pelaporan

intern yang dilakukan perusahaan dengan laporan secara rinci setiap bulannya

akan memudahkan untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan menganalisis informasi, manajer

pemasaran dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi berbagai

ancaman yang ada. Adanya sistem informasi pemasaran juga dapat membantu

manajer dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam lingkungan

pemasaran yang cepat sekali berubah.

Rekomendasi :

Perusahaan sudah menetapkan sistem pelaporan dan sistem pemasaran yang

baik, maka hendaknya perlu membekali karyawan dengan berbagai pelatihan

untuk mengatasi perubahan pasar yang terjadi dengan cepat. Selain itu, sistem

informasi pemasaran hendaknya dapat menghasilkan informasi untuk

pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengawasan atas produk dan jasa, promosi, harga.

b. Sistem Pengendalian Pemasaran

Criteria :

Pengendalian pemasaran dapat dilakukan dengan menetapkan target pemasaran

perusahaan. Disamping itu pengendalian pemasaran dapat dilakukan dengan

evaluasi kinerja dan pelaporan rutin secara periodik atas kegiatan pemasaran.



Causes :

Setiap tahun PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR dibebani dengan target

pemasaran, yaitu berupa target pendapatan yang harus dicapai selama tahun

anggaran tersebut. Setiap bulan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus

membuat laporan Penjualan secara rutin, untuk mengetahui perkembangan dari

kegiatan pemasaran yang dilakukan. Jika kegiatan pemasaran berjalan sesuai

target yang ditetapkan, akan ada reward untuk setiap karyawan yang

berprestasi baik berupa bonus, kenaikan gaji atau jabatan agar dapat terus

memacu kinerja dalam perusahaan. Jika kegiatan pemasaran tidak dapat

mencapai target yang ditetapkan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap

kinerja PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR untuk memperbaiki kesalahan

yang terjadi.

Effect :

Dengan adanya target pemasaran berupa target pendapatan perusahaan, seluruh

elemen, khususnya divisi pemasaran akan lebih terpacu untuk meningkatkan

kinerja pemasarannya dan berusaha memberikan laporan Penjualan tiap bulan

yang mengindikasikan tren positif. Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa

kinerja PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR dalam mencapai target sudah

efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2008, 2009 dan

2010 yang telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Presentase realisasi pendapatan tahun 2009 mengalami penurunan, hal ini

dikarenakan adanya kenaikan tarif cukai yang menyebabkan perusahaan

terpaksa menaikkan harga bandrol rokok, namun hasil penilaian masih dapat



dikatakan efektif karena pencapaian realisasi pendapatan telah melampaui

target. Pada tahun 2010 realisasi dan persentase laba mengalami peningkatan

yang signifikan yaitu dari 104,47% meningkat menjadi 112,29% karena adanya

inovasi yang dilakukan perusahaan dengan memperkenalkan varian baru rokok

“Shin Nogososro” yang dapat diterima baik oleh konsumen.

Tabel 4.4

Target Dan Realisasi Pendapatan PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

Tahun 2008-2010 ( dalam rupiah )

Tahun Target
Pendapatan

Realisasi Presentase Realisasi
Terhadap Target

2008
2009
2010

12.557.975.800
22.751.980.700
26.255.644.000

13.869.363.400
24.290.385.400
29.482.529.150

110,44%
104,47%
112,29%

Sumber : PR. UD. Putra Bintang Timur

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus menyusun target pemasaran yang

realistis dan strategis dalam kegiatan pemasaran yang telah ditetapkan agar

semaksimal mungkin dapat tercapai. Target yang ditetapkan harus disesuaikan

dengan keadaan internal dan eksternal perusahaan yang terjadi saat ini, agar

target tidak dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4.2.5 Produktivitas Pemasaran

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara



4. Kegiatan analisa, yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect .

a. Profitabilitas Pemasaran

Criteria :

Ukuran yang dipakai untuk mengukur hasil profitabilitas fungsi pemasaran

adalah laba usaha, walaupun kontribusi dari hasil laba usaha bukan hanya hasil

usaha fungsi pemasaran saja tetapi juga dari peran dari fungsi lainnya secara

keseluruhan. Apabila laba usaha yang diperoleh perusahaan sama dengan atau

lebih besar dari yang ditargetkan maka dapat dikatakan efektif, dan sebaliknya

apabila laba usaha yang diperoleh perusahaan selama tahun berjalan lebih kecil

dari yang ditargetkan maka dapat dikatakan tidak efektif.

Causes :

Perubahan profitabilitas kegiatan pemasaran dapat dilihat dari target laba usaha

serta kenaikan trend laba usaha PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR, seperti

pada tabel 4.5 berikut ini :



Tabel 4.5

Laba Usaha PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

Tahun 2008-2010 ( dalam rupiah )

Tahun Target
Pendapatan

Target Laba
Usaha (20%

dari
pendapatan)

Realisasi
Pendapatan

Realisasi
Laba Usaha

%
Realisasi
Terhadap

Target

2008 12.557.975.800 2.511.595.160 13.869.363.400 2.773.872.680 110,44%

2009 22.751.980.700 4.550.396.140 24.290.385.400 4.858.077.080 106,76 %

2010 26.255.644.300 5.231.128.860 29.482.529.150 5.896.505.830 112,72%

Sumber : PR. UD. Putra Bintang Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa implementasi kegiatan pemasaran

pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat pada

realisasi terhadap target dari ketiga tahun telah memenuhi target. Dari tahun

2008 ke tahun 2009 perusahaan mampu memenuhi target, namun

persentasenya menurun dikarenakan kenaikan harga bandrol rata-rata sebesar

50%-70% dari harga jual di tahun 2008. Pada tahun 2009 ke tahun 2010

perolehan laba mengalami kenaikan dilihat dari persentasenya yang semula

sebesar 106,76 % meningkat menjadi 112,72%. Yang melatar belakangi

peningkatan tersebut yaitu adanya inovasi yang dilakukan perusahaan dengan

memperkenalkan varian baru rokok “Shin Nogososro” yang dapat diterima

baik oleh konsumen.

Effect :

Seperti yang telah ditampilkan pada table 4.5, dari tahun 2008, 2009 dan 2010

perusahaan telah mencapai target laba yang telah ditentukan, walaupun pada



tahun 2008 ke 2009 presentase mengalami penurunan. Penurunan realisasi laba

di tahun 2009 sebesar 106,76 % dari tahun 2008 sebesar 110,44 % dikarenakan

adanya kenaikkan harga bandrol di tahun 2009. Pada tahun 2010 perolehan

laba mengalami kenaikan yang signifikan dilihaat dari persentasenya yang

semula sebesar 106,76 % di tahun 2009 meningkat menjadi 112,72% di tahun

2010. Secara keseluruhan realisasi laba di tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat

dikatakan berjalan efektif.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR diharapkan mampu mempertahankan

kinerja pemasaran yang telah berhasil memberikan peningkatan profitabilitas

perusahaan tiap tahunnya. Bagian pemasaran perlu mempersiapkan beberapa

program dalam kegiatan pemasaran, terlebih lagi untuk antisipasi apabila

lingkungan ekonomi sedang mengalami fluktuasi sehingga bagian pemasaran

mampu mengatasi hal tersebut.

b. Efisiensi Biaya Pemasaran

Criteria :

Penggunaan biaya pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus

dilakukan seefisien mungkin agar tidak melebihi anggaran yang telah

ditetapkan. Perusahaan tidak menetapkan anggaran biaya yang sama untuk

setiap tahunnya, pengeluaran biaya pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan. Ukuran efisiensi yang digunakan oleh perusahaan adalah apabila

realisasi biaya pemasaran lebih kecil dari yang ditargetkan tapi dapat

menghasilkan pendapatan yang ditargetkan perusahaan, maka dapat dikatakan



efisien. Sedangkan dikatakan tidak efisien apabila realisasi biaya pemasaran

lebih besar dari yang ditargetkan namun tidak dapat menghasilkan pendapatan

yang ditargetkan perusahaan.

Causes :

Perbandingan antara realisasi biaya pemasaran dan anggaran biaya pemasaran

dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini di bawah ini :

Tabel 4.6

Perbandingan Realisasi Biaya pemasaran terhadap anggaran

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

( dalam rupiah )

Tahun Anggaran Biaya
Pemasaran

Realisasi Biaya
Pemasaran

% Realisasi Biaya
Pemasaran Terhadap

Anggaran
2008 200.000.000 152.380.632 76,19%

2009 200.000.000 172.520.630 86,26%
2010 225.000.000 167.585.905 74,48%

Sumber : PR. UD. Putra Bintang Timur

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat adanya peningkatan biaya pemasaran pada

tahun 2008 ke 2009 yaitu sebesar Rp. 20.139.728. Hal ini dikarenakan adanya

kenaikan harga bandrol , sehingga pada tahun 2009 perusahaan meningkatkan

anggaran biaya pemasaran agar dapat menarik kembali para pelanggan dan

mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 perusahaan meningkatkan

anggaran biaya pemasaran, hal ini terjadi karena keadaan lingkungan ekstenal

mulai tidak stabil sehingga perusahaan perlu mengeluarkan uang yang lebih

besar untuk dapat mencapai pendapatan yang ditargetkan, yang dapat dilihat

pada tabel 4.5.



Effect :

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa biaya pemasaran pada PR. UD.

PUTRA BINTANG TIMUR dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dinilai dari

presentase realisasi biaya pemasaran pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Setiap

tahunnya terjadi peningkatan jumlah biaya pemasaran, hal ini terjadi karena

adanya peningkatan penjualan yang harus dibantu dengan jumlah tenaga

pemasaran yang lebih baik. Akan tetapi, peningkatan biaya pemasaran tersebut

masih dibawah biaya pemasaran yang dianggarkan oleh perusahaan sehingga

dapat dikatakan efektif.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR diharapkan mampu mempertahankan

kegiatan pemasaran yang selama ini telah dijalankan serta selalu melakukan

evaluasi secara tepat dan benar tehadap biaya pemasaran yang dikeluarkan

sehingga pendapatan perusahaan dapat dicapai secara tepat dan meningkat

sesuai dengan tujuan perusahaan.

4.2.6 Fungsi Pemasaran Lain

Prosedur audit :

1. Melakukan pengamatan secara langsung

2. Kuisioner

3. Wawancara

4. Kegiatan analisa, yaitu dengan melakukan perbandingan antara criteria,

causes, dan effect .



a. Produk

Criteria :

Jenis produk yang ditawarkan oleh PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

adalah berupa rokok terapi yang ada beberapa macam varian yag disukai oleh

konsumen.

Causes :

Untuk memberikan suatu produk yang memenuhi kepuasan pelanggan, serta

dapat memberikan nilai produk yang baik, maka PR. UD. PUTRA BINTANG

TIMUR selalu mengusahakan hal-hal berikut :

1. Peningkatan mutu dari produk yang ada

2. Diferensiasi/keunikan produk

3. Harga yang kompetitif

Effect :

Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR dapat menarik perhatian para pelanggan dan menjadikan

para pelanggan tidak bosan dan dapat memilih jenis rokok sesuai selera.

Dengan memberikan harga yang cukup terjangkau, para pelanggan dari semua

kalangan bisa menikmati rokok terapi ini.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus terus meningkatkan kualitas

produk sehingga para pelanggan akan semakin tertarik akan produk rokok

yang dipasarkan, dan lebih jauh diharapkan produk ini mampu memberikan

manfaat kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.



b. Kegiatan Pemasaran

Criteria :

Pelaksanaan kegiatan pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

berpedoman pada perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Sedangkan

untuk pengendalian kegiatan pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

melakukan perbandingan antara target dengan realisasi yang telah dicapai

secara rutin tiap bulannya.

Causes :

Kegiatan pemasaran pada PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR dilaksanakan

dengan melakukan perencanaan pemasaran terlebih dahulu secara terperinci.

Perencanaan pemasaran bertujuan untuk menganalisa kesempatan pasar atau

mengenali bagaimana kebutuhan dan pola perilaku konsumen, melakukan riset

dan pemilihan target pasar sehingga data tentang pangsa pasar secara

keseluruhan dapat diketahui, dan selanjutnya menentukan strategi dan

program pasar. Di akhir periode dilakukan penilaian mengenai kinerja

pemasaran yang telah dilakukan.

Effect :

Tingkat efektifitas pemasaran perusahaan dapat dilihat melalui tabel target dan

realisasi pendapatan. Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kinerja

pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR telah mencapai target dilihat

dari realisasi terhadap target yang terus meningkat dari tahun 2008, 2009 dan

2010. Hal ini berarti bahwa kegiatan pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG

TIMUR telah dilakukan secara efektif.



Rekomendasi :

Penentuan target yang ditetapkan secara realisitis, tidak terlalu rendah atau

telalu tinggi, serta melihat juga pada keadaan eksternal perusahaan misalnya

bagaimana potensi ekonomi yang sedang terjadi akan sangat mempermudah

perusahaan dalam mencapai realisasi. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

harus selalu meninjau hambatan-hambatan yang sedang dihadapi dalam

mencapai target sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja perusahaan di

masa mendatang.

c. Promosi dan Periklanan

Criteria :

Promosi dan periklanan digunakan untuk memasarkan produk yang

diproduksi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

mengkomunikasikan produk dan meyakinkan konsumen agar membelinya,

promosi cenderung digunakan untuk memperkenalkan produk. Promosi

digunakan sebagai sarana untuk mengundang secara khusus dan mengajak

masyarakat untuk melakukan pembelian saat itu. Promosi dan periklanan yang

dilakukan harus bersifat umum, tersebar luas, ekspresif atau daya pengaruh

yang kuat, dan tidak bersifat pribadi.

Faktor-faktor yang diperlukan agar kegiatan promosi dan periklanan dapat

berjalan secara efektif dan efisien adalah :

1. Promosi yang dilakukan harus bersifat langsung dan fokus pada target

pasar yang telah ditetapkan.



2. Promosi dilakukan melalui berbagai media masa secara terpadu dalam

upaya membangkitkan minat (interest) dan keinginan (desire) pelanggan.

3. Mengoptimalkan tenaga pemasar dalam mengkomunikasikan produk

perusahaan.

Causes :

Perusahaan menyisihkan sebagian anggarannya berkaitan dengan kegiatan

promosi/pengiklanan. Promosi dimaksudkan untuk membangkitkan minat,

kesadaran dan pemahaman konsumen akan produk sehingga tertarik untuk

membeli suatu produk. Tujuan lain dari proses periklanan perusahaan adalah

untuk memberitahu pasar tentang produk baru perusahaan, mendorong pasar

untuk beralih ke produk perusahaan, membujuk konsumen untuk membeli

produk pada saat sekarang serta mempertahankan image perusahaan dalam

benak pembeli selama masa penjualan sepi (off seasons). Karena tujuan akhir

promosi adalah agar produk dibeli konsumen, maka kegiatan promosi yang

melalui proses memperkenalan produk, membujuk target konsumen,

dilakukan perusahaan dengan cara:

a. Personal Selling

Adalah bentuk presentasi personal dengan tujuan melakukan penjualan dan

membangun hubungan dengan pelanggan. Dalam personal selling ini, tenaga

penjual perusahaan melakukan presentasi penjualannya langsung dengan satu

calon pembeli atau lebih dan membangun hubungan dengan pelanggan dan

calon pelanggan potensial dengan menanyakan biodata dan informasi tentang

mereka.



b. Periklanan (advertising), adapun media yang digunakan perusahaan dalam

periklanan meliputi : koran, billboard (Papan Iklan), radio, tabloid, spanduk,

brosur, multimedia (internet).

c. Sales Promotion (Promosi Penjualan), dilakukan dengan pameran dan

potongan harga.

Effect :

Lewat promosi dan periklanan perusahaan dapat memperkenalkan produk-

produknya kepada calon konsumen. Keuntungan promosi adalah dapat

membangun citra jangka panjang sebuah produk, sedangkan kerugian

periklanan adalah tidak terjadinya interaksi secara langsung dengan konsumen

dan mungkin saja tidak berhasil dalam menarik perhatian masyarakat.

Pemasangan iklan dapat menjadi sangat mahal, meskipun beberapa bentuk

pemasangan iklan seperti baliho, surat kabar dan radio. PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR telah menganggarkan sejumlah dana untuk kegiatan

promosi, melalui promosi dan periklanan perusahaan dapat memperkenalkan

produk dan jasa kepada calon pelanggan, dengan memanfaatkan saluran

komunikasi personal dalam kegiatan promosinya perusahaan banyak

mendapat keuntungan diantaranya volume penjualan yang meningkat, biaya

promosi dapat diminimalisir dan perusahaan semakin dikenal.

Rekomendasi :

Diharapkan perusahaan tetap membangun mitra kerja dan tetap

mempertahankan perusahaan untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Dengan

memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya media internet, perusahaan



dapat membuat website dengan tampilan yang menarik. Monitoring tentang

program-program dalam rangka promosi dan iklan, kegiatan supervisi dengan

melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi dan berdialog dengan pihak-

pihak terkait dalam kegiatan promosi seperti tenaga penjualan, perantara

bahkan calon konsumen sangatlah penting guna untuk mengetahui sejauh

mana kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien

d. Tenaga Pemasar

Criteria :

Aktivitas pemasaran di perusahaan dilakukan oleh seluruh bagian pemasaran

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR yang didukung oleh semua karyawan

seluruh unit. Tenaga pemasaran berfungsi sebagai orang yang menghubungkan

perusahaan dengan distributor/pelanggan. Mereka dapat memberikan informasi

kepada perusahaan mengenai distributor/ pelanggan dan membangun hubungan

dengan distributor/ pelanggan.

Causes :

Untuk dapat memasarkan produk, PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR

membutuhkan tenaga pemasar yang hadal dan kompeten. Perekrutan calon

tenaga pemasar pada PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR berdasarkan pada

pengalaman kerja, pendidikan, dan hasil seleksi. Tenaga pemasar harus

mempunyai mental berani menjual, dapat memotivasi diri, komunikatif,

berpenampilan menarik, ramah, mempunyai wawasan yang luas dan semangat

yang tinggi dalam mencapai target. Tenaga pemasar yang dikerahkan untuk

melakukan kegiatan pemasaran harus mencukupi kuantitas yang dibutuhkan



oleh perusahaan. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR mengadakan evaluasi

secara periodik yang berkaitan dengan kinerja tenaga pemasar serta

melakukan rotasi karyawan tenaga pemasar agar tidak terjadi kejenuhan dalam

bekerja. Faktor utama yang meningkatkan motivasi karyawan bagian

pemasaran adalah loyalitas dan tanggung jawab, sebagian reward yang

diterima merupakan komponen balas jasa yang diterima karyawan kerena

prestasi kerjanya. Disamping itu para karyawan mendapatkan segala

kemudahan, kenyamanan, serta segala macam kebaikan, bisa dikatakan para

karyawan mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung.

Effect :

Karyawan bagian pemasaran mendapat tanggung jawab mengenai pemasaran

produk dan melakukan koordinasi dan negosiasi terhadap kegiatan pemasaran

yang dilakukan. Dengan kerjasama antara para tenaga pemasaran dilapangan

dengan didukung manajemen yang terkoordinir dengan baik akan

menyebabkan pelaksanaan kegiatan pemasaran berjalan dengan efektif. Jumlah

karyawan bagian pemasaran PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR saat ini

belum mencukupi kuantitas yang diperlukan. Manajemen tingkat atas belum

menambahkan jumlah karyawan lagi dikarenakan dengan adanya jumlah

karyawan bagian pemasaran yang ada sekarang sudah mampu bekerja secara

efektif, hal ini dibuktikan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi :

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR seharusnya menambah karyawan bagian

pemasaran agar lebih memaksimalkan kinerja, sehingga tidak terjadi tanggung



jawab ganda pada karyawan serta pemberian beban kerja yang berlebih

dikarenakan terdapat kekosongan jabatan. Sangat penting diadakan pelatihan

setelah proses rekruitmen yang diharapkan dapat membekali tenaga pemasar

tentang pengetahuan mengenai produk rokok terapi (rokok shin) secara mantap

dan dapat diandalkan oleh perusahaan. Sangat penting adanya penerapan

sistem motivasi seperti reward berupa bonus, kenaikan gaji atau komisi,

kenaikan jabatan, pemberian sarana dan prasana, karena dengan adanya sistem

motivasi tersebut para karyawan akan merasa sangat dihargai atas jerih payah

yang telah mereka kerjakan selama ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Audit Operasional

2.1.1 Pengertian Audit Operasional

Keberadaan audit operasional pada saat ini semakin dirasakan perlu oleh

pihak manajemen perusahaan, hal ini disebabkan karena audit manajemen tidak

hanya melakukan audit terhadap hasil-hasil yang telah dicapai, tetapi juga

kesiapan dalam mengahadapi timbulnya masalah-masalah baru dan juga untuk

memonitor jalannya operasi perusahaan. Dengan demikian, audit manajemen

mempuyai fungsi sebagai “early warning system” ( sistem pemberi peringatan

dini ) sehingga perusahaan akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Audit manajemen menitikberatkan pada aspek kualitas atau kemampuan para

manajer dalam mengelola perusahaan dan mencakup semua aspek dalam proses

manajemen.

Manajemen audit sering juga disebut dengan operasional audit. Para ahli

mengemukakan definisi audit manajemen berbeda-beda, diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Menurut A. Phyrr yang dikutip oleh Tunggal (2003:12) mengemukakan

bahwa audit operasional adalah :

“Suatu penelaahan dan penilaian dari efisiensi dan efektivitas serta prosedur
operasi. Pemeriksaan operasional menitikberatkan pada penemuan masalah
operasi dan memberitahukannya kepada manajemen puncak, akan tetapi
tujuan utama sebenarnya menyelesaikan masalah dengan memberi
rekomendasi tindakan yang realistis kepada manajemen”.

2. Dalam bukunya, Mulyadi (1998:7) menyatakan bahwa :



“Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi,
atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”.

3. Alvin A.Arens and Loebbecke (1997:4 ) mendefinisikan sebagai berikut:

“Penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi atau
organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat
selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada
manajemen untuk memperbaiki jalannya operasional perusahaan”.

4. Pendapat Corinne T. Noogard dalam bukunya yang dikutip Widjayanto

(1985:15) :

”Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan dan evaluasi sistematis atas
suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang dilaksanakan dengan tujuan
untuk menetapkan apakah organisasi tersebut beroperasi secara efisien.
Kinerja audit manajemen merupakan suatu penelitian yang terorganisasi
mengenai masalah yang berkaitan dengan efisien organisasi”.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa audit operasional adalah suatu pemeriksaan secara rinci untuk

menilai tingkat efisiensi dan efektifitas terhadap kegiatan operasi, yang nantinya

akan diberikan rekomendasi terhadap suatu masalah atau kelemahan yang

ditemukan untuk meningkatkan kinerja manajemen di masa yang akan datang.

2.1.2. Karakteristik Audit Operasional

Terdapat beberapa karakteristik penting dalam audit operasinal yang

dikemukakan oleh Tunggal (2003:69), yaitu:

1. Proses yang sistematis

Audit operasional merupakan suatu audit yang dilaksanakan secara terstruktur

dan terorganisasi. Dalam hal ini termasuk perencanaan, dan penilaian secara

obyektif mengenai obyek yang diperiksa

2. Efisiensi dan efektifitas



Audit operasional merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen dan

organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas.

3. Rekomendasi perusahaan

Audit operasional lebih menekankan atas perbaikan pada periode yang akan

datang dengan mendapatkan temuan-temuan atas kendala yang dihadapi

perusahaan dan mengembangkan rekomendasi.

4. Orientasi masa depan

Bahwa audit manajemen dilaksanakan untuk menilai efektifitas dan efisiensi

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan di masa

mendatang.

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Berdasarkan pengertian dari audit operasional, dapat disimpulkan bahwa

secara umum audit operasional mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.

2. Untuk menilai apakah sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya)

yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan efektif.

3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan oleh manajemen puncak.

4. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak dan

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam struktur

pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur

operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan,

dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan.



Manfaat yang diperoleh dengan audit operasional Tunggal (2003:14-15)

adalah :

1. Memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk

pengambilan keputusan.

2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan

pengendalian.

3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-

rencana prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.

4. Mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk

menentukan tindakan preventif yang akan diambil.

5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk

memperkecil pemborosan.

6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah

ditetapkan.

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi.

2.1.4. Tahapan Audit Operasional

Tahapan audit operasional menurut Tunggal (2003:15-19) terdapat 7

(tujuh) tahapan, yaitu :

1. Usulan dan Pengenalan

Auditor harus mengenali tujuan organisasi secara keseluruhan agar dapat

menilai tiap aktivitas, unit, atau fungsi dalam organisasi, sehingga berdasarkan

hal tersebut auditor harus memperoleh suatu pemahaman mengenai tujuan unit

organisasi yang diaudit, juga termasuk menelaah data yang dikuantifikasi,



laporan manajemen dan laporan lain untuk mengidentifikasi kecenderungan

dan area masalah yang mungkin timbul.

2. Survey Pendahuluan

Auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktivitas yang akan diuji, pada

tahap ini pertanyaan yang relevan dapat diajukan kepada manajemen operasi

dan operasi aktual diamati. Informasi yang harus diperoleh adalah informasi

data keuangan dan statistik, rencana dan anggaran, dan pengukuran lain serta

sistem pelaporan yang dipercayai oleh manajemen untuk memonitor kinerja.

3. Penelaahan yang Lebih Rinci

Aktivitas atau area fungsional untuk audit yang detail diidetifikasi yang

kemudian mulai menetapkan kriteria kinerja. Puncaknya adalah merumuskan

dan mendesain suatu program kerja yang rinci atau audit yang lebih

mendalam.

4. Pengujian Detail

Dalam tahap ini kemutakhiran, kelengkapan, dan akurasi data yang

ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasikan area perhatian

manajemen yang dapat dilakukan dengan cara pengujian statistik melakukan

survey personal, mengirim kuisioner, melakukan analisis perbandingan,

menilai dan menganalisa informasi keuangan dan statistik, dan sebagainya.



5. Mengembangkan dan Menelaah Temuan Audit

Dalam tahap ini mulai ditentukan standar yang digunakan dalam pemeriksaan,

yang dapat diperoleh dari organisasi itu sendiri ataupun dari industri dimana

organisasi tersebut beroperasi. Standar itu mencakup daftar tujuan, sasaran,

referensi anggaran, catatan kinerja masa lalu, kebijakan, prosedur dan

petunjuk/pedoman. Standar industri biasanya berupa rata-rata dari norma

industri.

6. Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap yang kritikal karena pemeriksaan ini tidak seperti

pemeriksaan keuangan, keberhasilan suatu pemeriksaan manajemen sangat

tergantung pada mutu laporan yang dihasilkan.

7. Tindak Lanjut Setelah Audit

Yaitu memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit

benar-benar telah dilaksanakan, apabila manajemen tidak melakukan tindakan

korektif yang dimaksud, perlu dicari penyebab kenapa manajemen tidak

melakukan hal tersebut.

2.1.5. Standar Audit Operasional

Dalam manajemen audit, pengukuran didasarkan pada kesesuaian isi

standar-standar yang digunakan baik yang berasal dari perusahaan sendiri maupun

dari lingkungan di tempat perusahaan tersebut berada dengan bukti-bukti kinerja

yang dapat ditunjukkan.



Standar perusahaan dapat terdiri dari sasaran, tujuan, rencana, anggaran,

ataupun catatan kegiatan di masa lalu, berbagai kebijaksanaan, prosedur, dan

peraturan. Sedangkan standar yang berasal dari lingkungan industri mencakup

rata-rata industri, dan praktek-praktek usaha yang umum. Tetapi, semuanya ini

belum tentu merupakan standar yang obyektif, pemeriksa hanya dapat

memberikan saran subyektif untuk mengidentifikasikan daerah-daerah

permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi yang diberikannyapun akan

berangkat dari pemikiran yang subyektif pula (Widjayanto, 1985).

Pengukuran efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu aspek dalam

perusahaan harus didasarkan pada bukti-bukti dan standar yang memadai.

Alejandro R. Gorospe yang dikutip Tunggal (2003:4) mengemukakan standar-

standar yang digunakan untuk evaluasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Standar perusahaan meliputi :

a. Strategi, rencana dan program yang telah disetujui

b. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

c. Struktur organisasi yang telah disetujui

d. Anggaran perusahaan

e. Tujuan perusahaan yang ditetapkan

3. Standar dan praktek industri.

4. Prinsip organisasi dan manajemen.

5. Praktek manajemen yang sehat, proses dan teknik yang digunakan oleh

perusahaan-perusahaan yang maju.



Kalau tidak ada standar perusahaan yang tertulis, pemikiran dan falsafah

pimpinan dapat digunakan sebagai standar untuk penilaian.

2.2 Konsep Dasar Fungsi Pemasaran

2.2.1 Definisi Pemasaran

Kegiatan pemasaran banyak dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari pada

umumnya, baik oleh individual maupun organisasi. Sejalan dengan perkembangan

pemasaran, muncullah berbagai macam definisi pemasaran. Definisi pemasaran

mula-mula dittitikberatkan pada barang, kemudian pada lembaga-lembaga yang

melaksanakan proses pejualan, dan selanjutnya pada fungsi-fungsi yang di

jalankan untuk memungkinkan dilakukannya transaksi-transaksi pemasaran.

Kotler (1997:16) memberikan definisi pemasaran sebagai berikut:

“Pemasaran adalah analisis, rencana, pelaksanaan, dan pengawasan dari desain

program berkreasi, membangun dan memelihara keuntungan dari hubungan-

hubungan dan pertukaran-pertukaran dengan bertarget untuk mencapai tujuan

organisasi”.

The Board of American Marketing Association (1985) mendefinisikan

pemasaran sebagai berikut: “Pemasaran sebagai proses suatu perencanaan dan

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individual dalam

organisasi” (Tunggal,1992).

Siagian (2001:151) mendefinisikan pengertian konsep pemasaran sebagai

berikut: “Kegiatan yang mencakup penilaian kebutuhan konsumen, penelitian



pemasaran, pengenalan pangsa sasaran, pengembangan produk, penentuan harga

jual dan distribusi produk”.

Konsep pemasaran mengambil sudut pandang dari luar ke dalam (outside-

in perspective), yaitu konsep berawal dari pasar yang didefinisikan dengan tepat,

sehingga dapat memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan,

mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemasaran yang mempemgaruhi pelanggan

dan menghasilkan laba dengan menciptakan kepuasan pelanggan. Dalam konsep

pemasaran, perusahaan memproduksi apa yang diinginkan oleh konsumen

sehingga konsumen puas yang berimbas pada perolehan laba. Personalia yang

terlibat dalam kegiatan pemasaran adalah manajer penjualan, wiraniaga, eksekutif

periklanan, tenaga promosi, dan sebagainya.

2.2.2 Ruang Lingkup Pemasaran

Perusahaan dalam menjalankan usaha pemasaran, dihadapkan pada 4

elemen penting dalam pemasaran yang biasa disebut bauran pemasaran

(marketing mix ) yang terdiri dari ( Tunggal,1992 ) :

1. Produk

Produk berkaitan dengan upaya mengembangkan produk yang tepat bagi pasar

yang diharapkan. Produk dapat berupa barang fisik, jasa, ataupun kombinasi

barang dan jasa. Unsur yang terangkum dalam komponen produk, antara lain

keistimewaan produk, alat-alat ekstra produk, instalasi, instruksi, pelayanan,

jaminan, bidang usaha, kemasan, ataupun cap dagang.



2. Saluran

Komponen terpenting dari saluran pemasaran adalah pendistribusian,

pengecer, dan pedagang besar ( wholesaler ). Peranan saluran merupakan

saran yang dapat melakukan penyesuaian masalah kuantitas dan

keanekaragaman produk untuk mencapai pasar yang diharapkan. Sistem

saluran terjadi karena adanya perencanaan dan penetapan tujuan-tujuan yang

direcanakan shingga dapat mendorong tercapainya poal sistem saluran yang

diperlukan. Dan seorang manajer pemasaran harus membuat keputusan

tertentu mengenai sampai seluas mana pasar yang diharapkan dapat terjangkau

dalam suatu situasi geografis tertentu.

Secara umum, jangkauan pasar yang ideal hendaknya dapat memenuhi target

kebutuhan pelanggan tetapi tidak sampai melampauinya. Jangkauan yang

berlebihan hanya akan menimbulkan kenaikan jumlah dan jenis pengeluaran,

frekuensi pekerjaan, dan biaya pemasaran.

3. Promosi

Promosi dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produk

perusahaan kepada pelanggannya. Promosi adalah kegiatan untuk

mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk yang dihasilkan

olehperusahaan tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa promosi

bukan merupakan jaminan bagi suatu produk untuk laku terjual. Kegiatan

promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mencakup beberapa hal

seperti dibawah ini :



a. Periklanan (advertising)

Periklanan merupakan presentasi non personal dan memperkenalkan ide,

barang atau jasa melalui berbagai macam media. Periklanan sangat begus

untuk mempresentasikan kekonsistenan dan pesan umum kepada banyak

orang pada suatu waktu.

b. Branding

Suatu nama, istilah, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari mereka yang

bermaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau

kelompok penjual dan untuk membedakannya terhadap pesaing yang lain.

Branding juga dapat menciptakan identitas yang menyatu. Tujuan primer

dari branding adalah untuk membangun sebuah arti, penampilan yang

berbeda yang dapat meningkatkan kemampuan untuk menarik dan

menambah loyal konsumen dan meningkatkan kemampuan pasar.

c. Pemasaran merupakan suatu proses untuk mempromosikan perusahaan

dan produk yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan. Pemasaran

menggunakan berbagai macam perangkat komunikasi seperti iklan,

hubungan masyarakat ( humas ), penjualan secara langsug, dan program

hubungan dengan konsumen.

d. Pemasaran secara langsung ( direct marketing ) merupakan komunikasi

secara langsung kepada konsumen atau rekan bisnis, melalui bermacam-

macam media.



4. Harga

Suatu perusahaan mungkin menetapkan harga dengan orientasi pada

penjualan, yang mungkin didasarkan pada perkembangan penjualan,

perkembangan daerah pemasaran, ataupun memperoleh pesanan baru.

Sedangkan tujuan penetapan harga lainnya mungkin pula dapat didasarkan

upaya memenangkan persaingan-persaingan dan lain-lain pemikiran.

Pencapaian target jangka panjang biasanya diarahkan pada upaya menguasai

pasar, atau setidaknya berusaha untuk menjadi pemimpin dalam pasaran

produk yang bersangkutan. Target jangka panjang ini biasanya diterapkan oleh

perusahaan besar, sedangkan target jangka pendek banyak dipergunakan oleh

perusahaan kecil. Target jangka panjang ini umumnya dijadikan dasar strategi

penetapan harga pada perusahaan public utilities. Karena perusahaan ini

biasanya dibebani misi pemerintah yang selalu mengutamakan kepentingan

masyarakat.

2.2.3. Perencanaan dan Pengendalian Pemasaran

Perencanaan pemasaran merupakan suatu proses yang terus-menerus

untuk menentukan kejadian dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Menurut Wilson dan Campbell (1993), definisi perencanaan yaitu :

Proses yang kontinyu untuk menetapkan kejadian dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,

untuk perencanaan yang baik harus mengandung kualitas pokok sebagai berikut :



1. Terdapat suatu pernyataan mengenai tujuan

2. Identifikasi tindakan yang akan diambil

3. Menentukan sumber daya yang akan digunakan

4. Identifikasi sasaran

5. Penetapan jadwal waktu yang tepat dan ketaatan pada waktu

6. Identifikasi kondisi-kondisi yang akan dipenuhi atau asumsi-asumsi yang

dibuat

Fungsi utama rencana adalah untuk melihat posisi perusahaat saat ini, arah

yang dituju dan bagaimana mencapai tujuan itu. Rencana merupakan titik pusat

berbagai aktifitas perusahaan yang lain seperti penetapan waktu arus kas, jumlah

dan karakteristik tenaga kerja, dan sebagainya. Rencana hanya digunakan sebagai

alat untuk membantu mencapai manajemen yang efektif dan bukan sebagai

penggantinya.

Rustam Effendy ( 1996:67 ) mengemukakan tentang perencanaan pemasaran

sebagai berikut :

“Perencanaan pemasaran adalah suatu metode dimana manajer mengadakan
evaluasi alternatif strategi yang ada, mengadakan perubahan bahwa hal tersebut
akan tercapai profit dan optimis, dalam jangka panjang dan diterapkan dalam
pelaksanaan yang sukses”.

Perencanaan yang efektif dibuat berdasarkan faktor-faktor yang tersedia

dari dalam dan luar perusahaan, yang untuk selanjutnya dengan berbagai

pertimbangan dan penilaian fakta-fakta tersebut diolah dan disesuaikan dengan

sumber dana yang dimiliki perusahaan ke arah pertumbuhan yang sehat.

Setelah rencana pemasaran dilaksanakan, maka pelaksanaan tersebut perlu

dikendalikan. Tanpa adanya pengendalian, pengusaha atau pimpinan pemasaran



tidak dapat mengetahui seberapa jauh rencana itu telah berhasil. Secara singkat

dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan suatu tindakan yang diperlukan

untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana dan standar-standar

telah atau sedang dicapai.

Tujuan utama pengendalian pemasaran adalah menilai seberapa jauh

tujuan-tujuan yang ditetapkan telah dicapai, hambatan apa yang ditemui, serta

faktor penunjang apa yag telah dikerjakan dan dicapai serta berapa jumlah biaya

yang telah dikeluarkan.

Pengendalian yang efektif harus bertumpu pada dasar yang kuat dari

perencanaan manajemen. Pengukuran efektifitas pengendalian dilakukan dengan

membandingkan hasil-hasil aktual degan standar yang telah ditetapkan dalam

perencanaan. Hasil dari pembandingan dalam bentuk laporan dapat digunakan

sebagai dasar untuk memberikan tindakan umpan balik yang efektif. Dalam usaha

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen harus dapat

menjalankan fungsinya secara terpadu. Fungsi utama dari manajemen adalah

perencanaan dan pengendalian.

Maksud pengendalian perencanaan adalah untuk memonitor, menilai serta

melakukan pengecekan atas usaha-usaha pemasaran yang telah dilakukan agar

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengendalian pemasaran dapat dibagi

menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Pengendalian rencana tahunan

Meliputi kegiatan perbandingan antara rencana tahunan dengan pelaksanaan

yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.



b. Pegendalian profitabilitas

Meliputi usaha-usaha untuk menentukan kemampuan memperoleh laba

berdasarkan rencana dibandingkan dengan pelaksanaan perusahaan dari

produk yang dipasar, daerah, saluran distribusi, pada tahun yang

bersangkutan.

c. Pengendalian strategis

Meliputi usaha-usaha membandingkan apakah situasi dapat menopang, sudah

tepat atau kurang tepat dengan hasil yang diperoleh perusahaan.

2.3 Audit atas Fungsi Pemasaran

2.3.1 Definisi Audit Pemasaran

1. Menurut Kotler dalam Tunggal ( 2000 ) audit pemasaran adalah sebagai

berikut:

“Audit pemasaran merupakan pengujian yang komprehensif, sistematis,

independen dan periodik atau berkala dari suatu perusahaan-atau unit

usaha-lingkungan pemasaran, tujuan strategi dan aktifitas dengan maksud

untuk menentukan area masalah dan peluang serta merkomendasikan suatu

rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan”.

2. Menurut Siagian ( 1997:179 ), definisi audit pemasaran adalah :

“Audit pemasaran adalah peelitian yang sifatnya sistematik dan

menyeluruh serta dilakukan secara berkala mengenai keseluruhan segi

pemasaran dengan maksud memperoleh gambaran yang akurat tentang

berbagai permasalahan yang harus dipecahkan dan peluang yang dapat

dimanfaatkan demi peningkatan kinerja bidang pemasaran itu”.



Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan

bahwa audit pemasaran adalah evalusi dan tinjauan kembali secara sadar,

sistematik dan komprehensif serta dilakukan secara berkala untuk mencari dan

menemukan informasi tentang kinerja sasaran audit yang hasilnya digunakan oleh

manajemen puncak sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan di

masa datang.

2.3.2 Jenis Audit Pemasaran

Menurut Tunggal ( 1992 ), ada 2 tipe dasar audit pemasaran, yaitu :

a. Audit fungsional vertikal ( functional vertical audit) yaitu yang

mengambil fungsi dalam departemen pemasaran seperti advertensi atau

penjualan dan membuat analisis yang mendalam dari area tersebut.

b. Audit komprehensif atau horizontal ( comprehensive horizontal audit )

yang ruang lingkupnya luas dan mencakupsemua fungsi dalam pemasaran.

Audit pemasaran berhubungan erat dengan perencanaan jangka panjang

dan waktu mereka dapat dihubungkan terhadap siklus perencanaan jangka

panjang. Perusahaan cenderung melakukan revisi besar-besaran dari rencana

jangka panjang pada interval tiga, lima atau sepuluh tahun, tergantung pada

bagaimana dinamis sifat usahanya.

2.3.3 Komponen Audit Pemasaran

Dalam manajemen audit atas fungsi pemasaran, harus mencakup semua

aspek pemasaran mulai dari perencanaann pemasaran sampai pada hasil-hasil

yang dicapai serta pemecahan masalah yang mungkin timbul akibat



penyimpangan rencana atau tidak berjalannya dengan baik rencana yang telah

ditetapkan.

Menurut Kotler dalam Tunggal ( 2000 ) ada 6 komponen audit yang dapat

dilakukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi pemasaran yaitu :

1. Audit lingkungan pemasaran (the marketing environment), yang mencakup

analisis kekuatan ekonomi makro yang utama dan kecenderungan dalam tugas

organisasi. Ini termasuk pasar, pelanggan, pesaing, distributor, dealer, dan

pemasok.

2. Audit strategi pemasaran (marketing strategic audit) adalah audit terhadap

tujuan dan strategi pemasaran untuk melihat apakah sesuai dengan lingkungan

pemasara sekarang dan pada masa yang akan datang.

3. Audit organisasi pemasaran (marketing organisation audit) yaitu audit untuk

menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam melakukan strategi

pemasaran untuk masa depan.

4. Audit sistem pemasaran (marketing system audit) yaitu audit terhadap kualitas

organisasi.

5. Audit produktivitas pemasaran (marketing productivity audit) yaitu menilai

keuntungan berbagai kegiatan pemasara, efektifitas biaya dan berbagai

pengeluaran pemasaran.

6. Audit fungsi pemasaran (marketing function audit) yaitu menilai secara

mendalam mengenai bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi,

penjual, advertensi, promosi, dan publisitas.



2.3.4 Audit Operasional atas Fungsi Pemasaran

Audit operasional atas fungsi pemasaran merupakan suatu penilaian yang

sifatnya sistematis dan meyeluruh serta dilakukan secara berkala mengenai semua

segi pemasaran dengan maksud untuk memperoleh gamabaran yang akurat

tentang berbagai permasalahan yang harus dipecahkan dan peluang yang dapat

diperoleh untuk peningkatan kinerja bidang pemasaran tersebut.

Menurut Tull dan Kahle ( Tunggal,1992:23 ) suatu audit pemasaran terdiri

dari suatu pengkajian yang independen, obyektif, yang menyeluruh tentang

lingkungan pemasaran dan keadaan, yaitu program pemasaran secara keseluruhan

dilaksanakan dalam hubungannya organisasi, tujuan, strategi, perencanaan, dan

sistem pendukung keputusan, program area fungsional, produktivitas, dan

pemasaran secara keseluruhan untuk tujuan menentukan bagaimana baiknya

program pemasaran dilaksanakan dan bagaimana program pemasaran dapat

diperbaiki.

Menurut Kotler (1995) audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang

sistematis, independen, dan periodik atau berkala dari suatu perusahaan atau unit

usaha, lingkungan pemasaran, tujuan, strategi dan aktivitas dengan maksud untuk

menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana

tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Fungsi utama dari audit pemasaran atas fungsi pemasaran adalah untuk

menguji dan menilai tujuan dari kebijaksanaan pemasaran, serta penelaah dan

peluang-peluang yang bisa didapatkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.



2.3.5 Tahapan Audit Pemasaran

Dalam melakukan audit atas fungsi pemasaran, terdapat tahap-tahap yang

harus dilakukan, antara lain :

1. Pemeriksaan pendahuluan

Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memperoleh penafsiran

dan latar belakang yang relatif singkat mengenai aspek yang berhubungan

dengan organisasi, aktivitas, dan perencanaan pemasaran. Pada tahap ini

informasi yang diperoleh bukanlah bukti melainkan hanya merupakan

deskripsi. Setelah memperoleh informasi diatas, diharapkan pemeriksaan

telah memiliki gambaran kasar mengenai pekerjaan pemeriksaan dan dapat

menetapkan sasaran pemeriksaan ,meskipun masih sementara dan

memperoleh bukti-bukti yang relevan yang dapat menunjang proses

pemeriksaan.

2. Review

Review merupakan tahap audit untuk memperoleh bukti-bukti atas tiga

elemen (criteria, causes, effect) yang menuju ke sasaran pemeriksaan. Bukti-

bukti yang diperoleh akan diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa

bukti tersebut kompeten dan memenuhi syarat. Hal terpenting yang diperoleh

dalam tahap review ini adalah kecukupan informasi dan bukti yang kompeten

dari fungsi pemasaran sehingga bisa dijadikan pijakan untuk perencanaan

pemeriksaan ynag sesungguhnya.



3. Pemeriksaan Terinci

Dalam tahap ini, pemeriksa sudah harus mempunyai bukti-bukti yang cukup

kompeten, material, relevan, dan akhirnya menemukan tindakan-tindakan apa

saja yang telah dilakukan baik oleh pihak manajemen maupun karyawan

perusahaan terhadap penyimpangan kriteria yang telah ditetapkan serta akibat

apa saja yang mungkin akan dan telah timbul akibat penyimpangan tersebut.

4. Pelaporan

Hasil dari pemeriksaan terinci harus dibuat secara jelas, cermat, singkat, dan

obyektif. Mengingat tidak adanya standar penyusunan laporan sebagaimana

dalam audit keuangan, maka pembuatan laporan ini bisa bermacam-macam

bentuk penyajiannya sesuai dengan kapabilitas pemeriksa.

2.4 Teori Efisiensi dan Efektifitas

Istilah efisiensi dan efktifitas selalu dipakai dalam bentuk perbandingan

dan tidak pernah digunakan untuk penilaian yang mempunyai ukuran absolut.

Pengukuran efisiensi dan efektifitas sulit untuk ditetapkan secara rinci. Oleh

karena itu seringkali tingkat efektifitas digambarkan dalam besaran yang bersifat

kualitatif saja.

Arens dan Loebbecke ( 1996:765) medefinisikan efisiensi dan efektifitas

sebagai berikut : Efisiensi diartikan sebagai derajat dimana baiaya dikurangi,

tanpa mengurangi efisiensinya, sedangkan efektifitas diartikan sebagai derajat

dimana tujuan organsasi telah dicapai.



Menurut Anthony ( 1992 ) mendefinisikan efisiensi sebagai berikut:

“Efisiensi adalah perbandingan keluaran dengan masukan, atau jumlah
keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan”. “Efektifitas
adalaha hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan
sasaran yag harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan
terhadapa nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakain
efektif pula nilai unit tersebut”.

Menurut Bayangkara ( 2008 ) efektifitas dan efisiensi adalah :

“Efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan

output dalam operasional perusahaan, sedangkan efektifitas merupakan ukuran

dari output”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi

merupakan kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menggunakan sumber

daya yang ada (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan

(optimal). Sedangkan efektifitas merupakan derajat keberhasilan organisasi dalam

usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah studi kasus

dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi ( Indriantoro dan

Supomo, 1999:26 ). Ditegaskan lebih lanjut bahwa penelitian deskriptif tidak

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa

adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus

(case study). Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif,

terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi ( Arikunto, 1993:131 ). Menurut

Indriantoro dan Supomo ( 1999:26 ) studi kasus bertujuan untuk melakukan

penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan

gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. Lingkup penelitian studi kasus

lazimnya mencakup bagian tertentu yang difokuskan pada faktor-faktor atau

unsur-unsur tertentu dan kejadian secara keseluruhan.

3.2 Obyek Penelitian

PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR yang bergerak pada bidang

manufaktur yang terletak di Perum. Kalianyar Permai C1 Lawang Jatim. Telp

(0341) 7613456, 424525, email : SINPBT@yahoo.co.id,

mailto:SINPBT@yahoo.co.id


3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

3. Data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau keterangan dari obyek

penelitian ( data non angka ). Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian

ini adalah : data mengenai lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, struktur

organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi

pemasaran lainnya.

4. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka, diantaranya data

realisasi penjualan, target penjualan, anggaran penjualan, anggaran biaya

pemasaran.

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak

melalui perantara ). Data ini meliputi seluruh data dalam area aktivitas pemasaran,

yaitu : data mengenai lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, struktur

organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi

pemasaran lainnya, dimana data ini akan dianalisis melalui audit operasional.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang dapat diperoleh dari pihak lain

yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini. Data



yang sekunder diperoleh dari catatan-catatan dan dokumen PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR, yang berupa data tentang target penjualan, biaya

pemasaran, struktur organisasi, laba operasi perusahaan, biaya pemasaran

serta kebijakan-kebijakan manajemen khususnya dalam bidang pemasaran.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait

dengan manajemen pemasaran agar data yang diperoleh relevan dengan

permasalahan yang ada dalam perusahaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara perolehan-perolehan dokumen-dokumen laporan-laporan, serta catatan-

catatan yang terdapat di perusaahaan.

c. Observasi

Merupakan metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga

diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi perusahaan.

d. Kuisioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan sejumlah

pertanyaan tertulis mengenai obyek penelitian terhadap pihak terkait dalam

obyek tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuisioner

secara personal, yaitu berhubungan langsung dengan responden dan

memberikan penjelasan seperlunya.



3.5 Metode Analisa Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data

setelah dilakukan pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dari penelitian

yang dilakukan, data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis sehingga didapat

suatu pemahaman yang logis dan relevan. Bahasan dan kesimpulan yang akurat

akan menghasilkan rekomendasi bagi perusahaan dalam rangka pelaksanaan

operasi secara lebih efisien dan efektif.

Dalam metode penelitian analisis data, pengolahan data primer maupun

sekunder dilakukan dengan analisis secara teori maupun pemikiran logis dan

pemecahan masalah yang ada. Dari data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya

dikelola secara sistematis, yang kemudian akan dibandingkan antara perlakuan

dan kebijakan yang diterapkan perusahaan dengan standar pemeriksaan yang

seharusnya dilakukan.

Tahapan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan, menggolongkan, dan meringkas data

serta informasi tentang efektifitas dan efisiensi penjualan yang ada di

perusahaan melalui observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran

penerapan kegiatan pemasaran yag efektif dan efisien.

b. Tahap Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisa yang digunakan untuk menilai kinerja usaha dan menyatakan tingkat

efektifitas dan efisiensi suatu fungsi pemasaran adalah sebagai berikut :



1. Analisa Selisih ( Varians )

Analisa ini digunakan untuk mengukur dan menganalisa efektifitas

pendapatan dan laba usaha yang dicapai oleh perusahaan

dibandingkan dengan target pendapatan dan laba usaha yang

ditetapkan sebelumnya.

2. Analisa Besarnya Presentase ( Rasio )

Analisa ini digunakan untuk menilai efisiensi biaya pemasaran agar

realisasi biaya pemasaran tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

c. Tahap Analisis Deskriptif Kualitatif

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap sistem pengendalian

intern yang efektif dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Analisis tersebut

meliputi :

1. Lingkungan Pemasaran Perusahaan

Lingkungan pemasaran yang diaudit dalam penelitian ini adalah

lingkungan makro dan lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan

makro perusahaan adalah lingkugan eksternal yang mempunyai

dampak pada proses manajerial dan operasional perusahaan, akan

tetapi sumber tersebut berasal dari luar perusahaan. Lingkungan

makro misalnya ditinjau dari faktor ekonomi, teknologi dan

demografi.

Sedangkan lingkungan mikro perusahaan merupakan lingkungan

internal perusahaan yang mempunyai dampak pada proses



manajerial dan operasional perusahaan. Lingkungan mikro yang

mempengaruhi perusahaan misalnya pasar dan pesaing (competitor).

2. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran,

kebijakan dan aturan yang memberi arah pada usaha-usaha

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu terutama sebagai

tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan

persaingan selalu berubah. Strategi pemasaran dapat ditinjau dari

misi dan visi perusahaan, tujuan jangka pendek maupun jangka

panjang perusahaan serta strategi pemasaran apa saja yang dilakukan

oleh perusahaan.

3. Struktur Organisasi Pemasaran

Kegiatan pemasaran yang efektif membutuhkan pengorganisasian

yang baik dan tepat, terutama dalam pengaturan, pembagian tugas,

wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara pejabat-

pejabat dan para pelaksana dibidang pemasaran. Dalam penelitian

ini, organisasi pemasaran yang dibahas adalah mengenai struktur

organisasi pemasaran.

4. Sistem Pemasaran

Sistem pemasaran yang diaudit dalam penelitian ini adalah sistem

informasi pemasaran dan sistem pengendalian pemasaran yang

ditetapkan oleh perusahaan. Sistem informasi pemasaran dikatakan

efektif apabila ada riset pemasaran, perencanaan dengan orientasi



perkembangan pasar dan inovasi produk. Sedangkan sistem

pengendalian pemasaran dikatakan efektif apabila terdapat target

yang ditetapkan, pembagian tugas yang dilakukan secara teratur.

5. Produktivitas Pemasaran

Produktivitas pemasaran digunakan untuk mengukur sejauh mana

realisasi biaya pemasaran, pendapatan operasional, laba usaha serta

jumlah konsumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Produktivitas pemasaran yang diaudit dalam penelitian ini adalah

profitabilitas kegiatan pemasaran dan efisiensi biaya pemasaran.

6. Fungsi Pemasaran Lainnya

Bidang fungsional pemasaran mencakup berbagai segi antara lain

produk, kegiatan pemasaran, tenaga pemasar, promosi dan

periklanan. Analisis ini menggambarkan bagaimana bidang

fungsional pemasaran lain memberikan pengaruh yang cukup

signifikan terhadap efektifitas fungsi pemasaran.

Terdapat 4 (empat) tahap dalam pelaksanaan audit operasional yang dapat

digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan manajemen untuk menilai

tingkat efktifitas dan efesiensi pemasaran, antara lain :

1. Tahap Survey Pendahuluan (preliminary survey)

Tahap survey pendahuluan bertujuan untuk memperoleh informasi umum dan

informasi latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua

aspek yang berhubungan dengan organisasi, aktivitas, program atau sistem

dari entitas yang diperiksa.



2. Tahap Review dan Pengujian Terhadap Sistem Pengendalian Manajemen

(review and testing of management control system)

Tahap review dan pengujian sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk

memperoleh bukti-bukti atas ketiga elemen atas sasaran pemeriksaan

sementara guna menentukan apakah sasaran pemeriksaan sementara dapat

diubah menjadi pemeriksaan sesungguhnya. Penyusunan program

pemeriksaan pada tahap ini hendaknya tidak hanya memberikan pedoman

bagi pemeriksa dalam menentukan kinerja dari sistem informasi yang

diperiksa, tetapi juga memberikan pedoman untuk memperoleh bukti-bukti

guna menetapkan dan menegaskan sasaran pemeriksaan yang sesungguhnya.

Pemeriksaan juga harus menganalisa penentuan kriteria ataupun target yang

ditentukan perusahaan dari setiap area pemasaran sebagai dasar acuan

penilaian efektifitas dan efisiensi.

3. Tahap Pemeriksaan Terinci (detailed examination )

Pada tahap ini, teknik-teknik pemeriksaan guna memperoleh bukti, sangatlah

menentukan baik tidaknya pelaksanaan pemeriksaan terinci. Bukti

pemeriksaan adalah fakta atau informasi yag digunakan untuk mencapai

kesimpulan atas sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan dapat dibagi

menjadi tiga elemen yang penting, yaitu :

a. Kriteria ( Criteria )

Merupakan standar bagaimana seharusnya para individu dalam organisasi

melakukan aktivitasnya sebagai pertanggungjawaban atas wewenang

yang dilimpahkannya. Kriteria digunakan sebagai tolak ukur atau bahan



banding. Dengan kriteria, penulis dapat menetapkan apakah suatu kondisi

itu menyimpang atau tidak. Jika tidak terdapat kriteria, maka dapat dilihat

dari standar auditnya, yaitu :

1) Tercapainya program yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada

awal periode yang meliputi seluruh aspek pemasaran yang selanjutnya

dibandingkan dengan kinerjanya.

2) Ketaatan perusahaan pada prosedur, program-program kerja atau

keselarasan antara proses yang dijalankan dengan rencana yang

dibuat.

b. Penyebab ( Causes )

Merupakan tindakan yang digunakan untuk mencari penyebab adanya

inefektifitas dan inefesiensi berdasarkan komponen atau area pemasaran

yang diaudit.

c. Akibat ( Effect )

Effect atau akibat merupakan hasil pengukuran atau perbandingan antara

causes dengan criteria. Akibat dapat bersifat :

1) Positif, yaitu akibat yang bersifat ekonomis, efektif dan efisien.

2) Negatif, yaitu akibat yang bersifat pemborosan, inefektif dan inefisien

d. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan pernyataan auditor tentang apa yang seharusnya

dilakukan suatu fungsi yang diperiksa dengan tujuan perbaikan kinerja

perusahaan dimasa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien.



4. Tahap Pelaporan ( report development )

Berbeda dengan hasil audit keuangan, laporan hasil audit operasional perlu

disusun secara cermat, jelas, ringkas, dan obyektif. Tujuan tahap pelaporan

ini yaitu :

1) Untuk mengambil kesimpulan atas sasaran pemeriksaan yang telah

dilakukan sehingga pihak ketiga dapat memahaminya dan menerima

laporan yang telah dirumuskan.

2) Untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi yang ada di perusahaan

pada saat pemeriksaan dilakukan. Di dalamnya juga harus terkandung

tindakan-tindakan serta upaya untuk meningkatkan efektifitas dan

efisiensi fungsi pemasaran pada perusahaan.

3.6 Kriteria Efektivitas

Kriteria efektivitas ini digunakan sebagai tolak ukur atau pengukuran

keberhasilan apakah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sudah

efektif atau belum. Aktivitas fungsi pemasaran secara keseluruhan pada

perusahaan dapat dikatakan efektif jika aktivitas tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari pelaksanaan penelitian ini, penulis membuat suatu

kesimpulan berdasarkan hasil audit operasional fungsi pemasaran yang telah

dilaksanakan dengan membandingkan criteria audit yang didasarkan pada

pedoman dan kebijakan manajemen pemasaran dengan causes atau fakta aktual

yang terjadi, dan effect yaitu perbandingan antara keduanya. Hasil yang dapat

disimpulkan oleh penulis adalah pengelolaan fungsi pemasaran yang dilaksanakan

oleh PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR telah berjalan efektif dan efisien.

Dari 6 fungsi pemasaran yang diaudit, hasil audit menunjukkan bahwa

fungsi-fungsi yang belum dilaksanakan secara efektif adalah fungsi organisasi

pemasaran. Dalam struktur organisasi, bagian pemasaran masih bergabung

menjadi satu divisi dengan bagian penjualan sehingga kegiatan operasional

pemasaran kurang dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan 5 fungsi lainnya,

yakni lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas

pemasaran dan fungsi pemasaran lain telah dilaksanakan secara efektif dan efisien

karena telah dikelola dengan baik dan telah memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan perusahaan.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan-

keterbatasan sehingga tulisan ini pun memiliki kelemahan. Keterbatasan tersebut

diantaranya :

1. Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah PR. UD. PUTRA

BINTANG TIMUR belum pernah melakukan audit operasional untuk

menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas fungsi pemasaran

sehingga tidak terdapat acuan khusus yang digunakan oleh penulis untuk

melakukan prosedur audit tersebut.

2. Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya lingkup fungsi pemasaran

memungkinkan adanya informasi penting yang tidak dapat digali secara

mendetail.

5.3 Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR terus meningkatkan kualitas produk

dan pelayanan kepada para konsumen dan memberikan kemudahan

pemesanan produk rokok terapi, seperti membuat pemesanan secara online.

2. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus selalu melakukan analisa

terhadap perubahan lingkungan pemasaran baik lingkungan internal maupun

eksternal agar dapat membuat rencana-rencana pemasaran yang tepat

sehingga dapat mengatasi adanya perubahan-perubahan tersebut.



3. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR perlu melakukan pemisahan divisi

antara pemasaran dan penjualan untuk menghindari terjadinya Moral Hazard.

Dengan adanya pemisahan divisi ini diharapkan kinerja perusahaan menjadi

lebih efektif dan efisien .

4. PR. UD. PUTRA BINTANG TIMUR harus selalu berinovasi dalam

memajukan perusahaan, memberikan ide-ide kreatif, misal menambah varian

produk rokok terapi

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali fungsi

pemasaran tidak hanya ditinjau dari keenam aspek yang telah dibahas

sebelumnya, namun perlu dikembangkan lagi aspek-aspek lain yang lebih

mendetail yang dapat digunakan dalam menentukan keefektifan fungsi

pemasaran di suatu perusahaan. Pada akhirnya akan didapatkan hasil

penelitian yang lebih baik dan sempurna dengan menggunakan analisis yang

lebih baik
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