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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu sektor potensial yang diharapkan pemerintah untuk menopang 

kemajuan ekonomi adalah sektor pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 

kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Ini 

terasa saat perekonomian nasional menghadapi krisis global, yakni ketika 

penerimaan ekspor turun tajam. Sektor pariwisata mengalami peningkatan 

kontribusinya dari 10 persen menjadi 17 persen dari total ekspor barang dan jasa 

Indonesia (tribunnews.com/bisnis). Sehingga, perkembangan itu membuat peran 

sektor pariwisata semakin penting bagi perekonomian negara. Sektor pariwisata 

juga merupakan sektor yang sangat terbuka untuk terciptanya lapangan kerja, 

naiknya pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan peningkatan devisa 

negara. 

Kota Batu adalah salah satu dari tiga daerah kawasan wisata Malang Raya 

(yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dengan potensi daerah 

yang ada, telah berbenah diri untuk menjadi kota tujuan utama wisata sesuai 

dengan program pengembangan wisata kota yang telah dicanangkan oleh Pemkot 

Batu. Upaya untuk ikut berperan aktif mengembangkan potensi pariwisata kota 

Batu sekaligus meningkatkan pendidikan dan memajukan perekonomian rakyat, 

maka salah satu taman wisata Selecta atau PT Selecta tergerak berbenah diri untuk 

ikut berpartisipasi mempromosikan kota Batu sebagai kota tujuan wisata yang 
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layak untuk dikunjungi. PT Selecta menggabungkan konsep parawisata 

sekaligus konsep pengembangan pendidikan dalam satu ruang dan satu waktu, 

sehingga mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis 

tumbuhan. 

Namun, banyaknya lokasi dan berdirinya wisata baru di Kota Batu (seperti 

Museum Angkut, Jatim Park II, dan Agrowisata Kusuma) berpengaruh dengan 

jumlah pengunjung di PT Selecta yakni jumlah pengunjung setiap bulan tidak stabil 

atau mengalami penuruan. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen yang tepat 

dalam pengelolaan bisnis wisata khususnya dibidang pemasaran harus dilakukan oleh 

manajemen PT Selecta untuk bisa menjaga jumlah pengunjung agar tetap maksimal 

seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pada hakekatnya PT Selecta merupakan 

bisnis jasa entertain, yaitu menjaga agar penjualan jasa-nya secara konsisten 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena penjualan merupakan indikator 

terpenting untuk melihat keberhasilan strategi pemasaran yang sudah dijalankan. 

Kegiatan operasional perusahaan yang sangat kompleks, memerlukan suatu 

alat bantu untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas, yaitu audit operasional. 

Menurut Intitute of Internal Auditing yang dikutip Boyton, Jhonson dan Kell (2002: 

498) “audit operasional adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, 

efisiensi dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian 

manajemen serta melaporkan kepada orang yang tepat hasil evaluasi tersebut beserta 

rekomendasi perbaikan. 



3 

Kegiatan operasional dalam perusahaan mencakup semua bidang yakni 

keuangan, sumber daya manusia, produksi dan bidang pemasaran. Pemasaran 

menurut Irawan (2001:10) adalah proses sosial di mana individu dan kelompok 

mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan 

mempertukarkan produk dan nilai dengan individu atau kelompok lainnya. 

Penelitian ini memfokuskan pada audit pemasaran karena kegiatan pemasaran 

merupakan sektor vital dalam perusahaan yang memegang peranan penting untuk 

menjalankan roda kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya suatu konsep 

pemasaran yang jelas dan kemampuannya untuk membaca pasar, maka diharapkan 

fungsi pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pentingnya melaksanakan audit 

pemasaran bagi perusahaan, karena diharapkan kegiatan ini menjadi langkah korektif 

untuk memantau, menentukan area masalah dan peluang yang sedang atau yang akan 

dihadapi, serta mampu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan pemasaran di PT Selecta. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan evaluasi kegiatan usaha dan rekomendasi pada perusahaan tersebut 

melalui judul penelitian “Audit Operasional Atas Fungsi Pemasaran pada PT Selecta 

Kota Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dilihat dari segi 

audit operasional atas fungsi pemasaran pada PT Selecta? 

2. Faktor apa yang menghambat dalam pencapaian target fungsi pemasaran pada PT 

Selecta? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis peran audit operasional fungsi pemasaran dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas di PT Selecta Kota Batu dan menjelaskan faktor yang 

menghambat pencapaian target pemasaran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan: 

a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi manajer 

perusahaan untuk mengidentifikasi masalah potensial pada tahap dini yang 

dihadapi perusahaan, sehingga dapat menentukan tindakan preventif yang 

tepat. 

b. Memberi informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya yang 

berhubungan dengan pemasaran, guna memperkecil pemborosan. 

c. Memberi informasi tentang efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran 

pemasaran perusahaan yang telah ditetapkan. 
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2. Bagi Peneliti:

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai pengembangan wawasan serta

pemahaman dan perbandingan antara teori dengan praktek yang sebenarnya

mengenai peranan audit operasional atas fungsi pemasaran.

3. Bagi Pihak Lain:

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai

audit operasional pemasaran.


