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BAB I 

   PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia bisnis saat ini menyebabkan persaingan antara 

perusahaan semakin ketat dan semakin kompetitif. Sehingga perusahaan dituntut 

untuk dapat terus bersaing dan memperbaiki kualitasnya guna untuk menghadapi 

persaingan yang ada. Fungsi sumber daya manusia dan fungsi pemasaran adalah 

beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Fungsi sumber 

daya manusia yang berkualitas diperlukan perusahaan agar tetap berkembang 

dimasa yang akan datang, sedangkan fungsi pemasaran yang berkualitas akan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan laba, dan meningkatkan pangsa 

pasarnya. Oleh karena itu fungsi sumber daya manusia dan fungsi pemasaran harus 

diolah dengan baik agar perusahaan tetap dapat unggul dalam persaingan usaha. 

Perusahaan dapat memastikan bahwa fungsi SDM dan fungsi pemasaran 

berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian 

tujuan perusahaan dengan cara melakukan penilaian (evaluasi) terhadap 

pelaksanaan dan pengendalian program-program dalam fungsi tersebut. Evaluasi 

secara menyeluruh tersebut dilakukan dengan melaksanakan audit atas fungsi SDM 

dan fungsi pemasaran.
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Audit merupakan suatu proses yang sistematik untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang sesuai dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan 

kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit 

umumnya dibagi menjadi 3 golongan yaitu : audit laporan keuangan, audit 

kesesuaian, audit manajemen (Haryono Jusup, 2001:15).  

Audit fungsi SDM dan audit fungsi pemasaran merupakan salah satu alat bantu 

bagi perusahaan untuk mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang bersifat 

mendukung atau menghambat dalam penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia 

dan fungsi pemasaran. Audit fungsi SDM dan audit fungsi pemasaran juga 

merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengidentifikasi adanya 

penyimpangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual yang terjadi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Aulia  (2014) yang 

meneliti tentang audit manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya 

manusia (studi kasus pada PT Pos Indonesia (PERSERO) cabang Jember). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 9 fungsi sumber daya 

manusia yang telah diaudit, 5 diantaranya yaitu fungsi rekruitmen, seleksi dan 

orientasi, fungsi perlindungan karyawan, fungsi pengembangan karir, fungsi 

kompensasi dan imbalan, dan fungsi pemutusan hubungan kerja telah berjalan 

secara efektif. Sedangkan fungsi yang belum efektif adalah fungsi perencanaan 

tenaga kerja, fungsi pelatihan, fungsi penilaian prestasi kerja, dan fungsi hubungan 

karyawan.  
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Sedangkan penelitian pada fungsi pemasaran yang dilakukan oleh 

Anggarininta (2014) yang meniliti tentang audit manaejemen untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas fungsi pemasaran pada restoran cepat saji McDonald’s 

plaza marina surabaya). Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pemasaran pada 

restoran cepat saji McDonald’s plaza marina telah berjalan cukup efektif untuk lima 

fungsi yaitu : lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, 

produktivitas pemasaran, dan tidak efektif pada sistem pemasarannya. Kemudian 

penulis  juga menemukan bahwa fungsi produktivitas pemasaran restoran tidak 

berjalan dengan efisien. 

Dari uraian penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih ada 

beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan fungsi SDM dan fungsi 

pemasarannya secara keseluruhan, sehingga perlu adanya perbaikan. Penelitian ini 

dilakukan pada salah satu UKM di Kota Batu yaitu CV.Cita Mandiri yang berada 

di Jl.Trunojoyo no.9D RT.02 RW.09 Kec.Junrejo - Kota Batu. Dimana perusahaan 

ini memiliki beberapa cabang usaha dengan pendapatan pemasaran pertahun 

khususnya tahun 2016 dan jumlah SDM nya sebagai berikut : yaitu Supplier sayur-

mayur pendapatannya diketahui Rp. 976.000.000 dan memiliki 10 karyawan, aneka 

camilan pendapatan pemasaran pertahunnya yaitu Rp. 1.436.952.000 dan jumlah 

karyawan sebanyak 20 karyawan, dan untuk obat-obatan herbal memiliki 

pendapatan pertahunnya Rp.95.760.000 dengan karyawan yang berjumlah 5 

karyawan . Dengan adanya beberapa cabang usaha, CV.Cita Mandiri memiliki 

sumber daya manusia yang cukup banyak dan juga luasnya daerah pemasaran, akan 

tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan pada fungsi sumber daya manusia  
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berupa belum terlaksananya beberapa ruang lingkup audit manajemen sumber daya 

manusia pada perusahaan ini. Sedangkan pada fungsi pemasarannya yaitu 

sedikitnya tenaga fungsi pemasaran menyebabkan terhambatnya aktivitas 

pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, perusahaan membutuhkan audit manajemen 

sebagai alat yang tepat untuk melakukan evaluasi atau penilaian dari setiap kegiatan 

yang ada pada perusahaan, yang nantinya dapat menentukan sejauh mana 

tercapainya target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi sejauh mana 

pengendalian yang ditetapkan, dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan dalam 

perusahaan tersebut sebelumnya. Tujuan dari audit manajemen adalah membantu 

semua anggota manajemen melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif.  

Peneliti tertarik untuk meneliti karena perusahaan belum pernah 

melaksanakan audit manajemen secara khusus pada fungsi sumber daya manusia 

dan fungsi pemasaran. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk memastikan 

apakah pelaksanaan fungsi sumber daya manusia dan fungsi pemasaran telah 

berjalan dengan efektif. Mengidentifikasi kendala yang ditemukan pada CV.Cita 

Mandiri tersebut dalam pencapaian tujuannya pada fungsi sumber daya manusia 

dan fungsi pemasaran, serta memberikan rekomendasi untuk fungsi sumber daya 

manusia dan fungsi pemasaran demi mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. 

Oleh karena itu peneliti mengambil judul “AUDIT MANAJEMEN UNTUK 

MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

FUNGSI PEMASARAN PADA CV.CITA MANDIRI (Studi Kasus Pada 

CV.Cita Mandiri) “  
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B. Perumusan Masalah  

1.  Bagaimana efektivitas fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

pemasaran yang ada di CV.CITA MANDIRI ? 

2.  Apa kendala dan pendukung yang dapat ditemukan di CV.CITA 

MANDIRI? 

3. Rekomendasi atau Alternatif apa yang dapat diajukan kepada 

CV.CITA MANDIRI ini?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang disampaikan maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menjelaskan keefektivan fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

pemasaran yang ada di CV.CITA MANDIRI. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang ada di CV.CITA 

MANDIRI dalam pencapaian tujuan perusahaan, yang berkaitan dengan 

fungsi sumber daya manusia dan fungsi pemasaran. 

3. Untuk menyusun rekomendasi yang sesuai dengan masalah yang ada di 

CV.CITA MANDIRI berkaitan dengan perbaikan fungsi sumber daya 

manusia dan fungsi pemasaran. 

D. Batasan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, cabang usaha yang ada di CV.Cita Mandiri sangatlah 

banyak sehingga akan sangat sulit dihadapi oleh penulis. Oleh karena itu penulis 

membatasi penelitian ini hanya pada cabang usaha aneka camilan saja karna 
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diketahui bahwa jumlah pendapatan pemasarannya dan jumlah SDM nya lebih 

banyak dari cabang usaha yang lainnya. Selain itu agar penelitian yang dilakukan 

bisa tepat sasaran dengan mengarahkan penelitian untuk menilai efektivitas  fungsi 

sumber daya manusia dan fungsi pemasaran. 

Pada fungsi pemasaran hanya dibatasi 5 ruang lingkup saja yaitu audit 

lingkungan pemasaran, audit strategi pemasaran, audit organisasi pemasaran, audit 

sistem pemasaran, dan audit fungsi pemasaran lain. 

E. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

A.  Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pentingnya audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

pemasaran.  

B. Menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang 

mengenai audit manajemen, khususnya audit manajemen atas fungsi 

sumber daya manusia dan fungsi pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun 

rencana, strategi, dan kebijakan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan 

efektivitas khususnya pada bagian fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

pemasaran.
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