LAMPIRAN
Lampiran 1
PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA
1. Apakah perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya?
Jawab: ya, perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya. Dan lini
produk merentang ke atas.
2. Apakah lini produk yang ada saat ini mampu mencapai tujuannya?
Jawab: ya, dapat mencapai tujuannya dibuktikan dengan mayoritas customer
kembali dan memiliki langganan yang banyak.
3. Apakah perusahaan telah memahami dengan baik sikap pembeli terhadap
kualitas produk perusahaan dan pesaing, tampilan, gaya merek dan
karakteristik lainnya?
Jawab: ya, perusahaan dalam mengeluarkan produk berdasarkan keinginan
customer. Contoh produk sesuai spesifikasi/kebutuhan pelanggan adalah
broadcasting (pada saat pandemic). Karena pada saat sebelum pandemic
perusahaan tidak mengeluarkan produk broadcasting.
4. Apakah perusahaan telah melakukan variasi produk pada masa pandemic
covid-19?
Jawab: ya, variasi produk dalam masa pandemic covid-19 adalah
broadcasting dan studio hall.
5. Apakah perusahaan cukup fleksibel (penjualan produk dilakukan secara
paket) pada masa pandemic covid-19?
Jawab: ya, contoh paket yang ada di perusahaan adalah paket DRM studio
for tapping, DRM studio hall & broadcast, DRM room for tapping, creative
agency.
6. Apakah perusahaan melakukan inovasi produk di masa pandemic covid-19?
Jawab: ya, inovasi produk dalam masa pandemic covid-19 yaitu dengan
memunculkan produk broadcasting &studio hall.
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7. Apakah produk yang dijual sudah efektif dan efisien pada masa pandemic
covid-19?
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Jawab: ya, sudah efektif dan efisien. Secara data keuangan pihak perusahaan
tidak bisa keluarkan, namun semakin hari status karyawan yang di
rumahkan semakin berkurang dan dapat bekerja kembali.
8. Apakah perusahaan memiliki: tujuan, kebijakan, strategi dan prosedur
penetapan harga yang dinyatakan secara tegas?
Jawab: ya, cukup efektif. Harga jual ditetapkan berdasarkan HPP + Laba +
ppn 10%. Dan apabila ada customer yang menawar harga dibawah harga
yang telah ditentukan, maka pihak pemasaran dapat menurunkan laba
perusahaan namun tidak merugikan pihak perusahaannya. Dan diusahakan
untuk setiap penawaran kepada customer akan deal.
9. Apakah harga ditetapkan berdasarkan kriteria: biaya, permintaan,
persaingan?
Jawab: ya, cukup efektif. Berdasarkan harga jual pesaing yang di dapat dari
gali data kepada customer yang pernah menyewa di perusahaan lain.
10. Apakah strategi harga di masa pandemic covid-19 dapat memuaskan
anggota saluran distribusi?
Jawab: ya, cukup besar memuaskan anggota. Karena anggota saluran
distribusi produk melakukan pembelian ulang ke perusahaan melalui Wo,
channel/relasi.
11. Apakah ada perubahan harga di masa pandemic covid-19?
Jawab: ya, untuk pembelian produk per unit jika pembeliannya banyak maka
pihak perusahaan memberikan potongan harga kepada customer. Dan untuk
pembelian secara paket secara tidak langsung sudah dilakukannya potongan
harga karena harga paket lebih murah dibandingkan dengan harga per unit.
12. Apakah strategi harga sudah efektif dan efisien di masa pandemic covid-19?
Jawab: ya, dengan melakukan penjualan secara paket namun tetap didasari
atas harga jual yang telah ditentukan perusahaan.
13. Apakah perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan
secara tegas?
Jawab: ya, disosialisasikan secara memadai dan langsung kepada saluran
distribusi. Sehingga saluran distribusi dapat sesuai dengan tujuan dan
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strategi perusahaan. Tujuan: penjualan yang lebih banyak, strategi: dengan
memberikan fee channel.
14. Apakah lingkup dan pelayanan pemasaran perusahaan memadai?
Jawab: tidak, untuk saat ini perusahaan hanya memanfaatkan contact person
bagian penjualan untuk pelayanan.
15. Apakah perusahaan secara periodic melakukan evaluasi terhadap anggota
salurannya?
Jawab: ya, perusahaan melakukan kegiatan penjualan selalu menanyakan
pendapat kepada saluran distribusi, dengan tujuan evaluasi untuk
perusahaan.
16. Apakah perusahaan melakukan perubahan saluran pendistribusian dari
sebelum pandemic dan saat pandemic covid-19?
Jawab: ya, perusahaan melakukan perubahan saluran penditribusian dengan
cara: dari sebelum pandemic covid-19 apabila pembeli ingin membeli
produk ke perusahaan, maka pembeli mengambil/menjemput sendiri ke
perusahaan dan apabila pembeli ingin diantarkan ke tujuan acara maka
pembeli harus membayar biaya ongkos kirimnya. Namun pada saat
pandemic covid-19 pembelian dilakukan dengan paket diantar dan pembeli
tanpa harus membayar biaya kirimnya.
17. Apakah saluran pendistribusian saat ini sudah efektif dan efisien?
Jawab: ya, dengan melakukan penyesuaian strategi distribusi sehingga
penjualan tetap berjalan.
18. Apakah perusahaan memiliki rencana promosi menyeluruh?
Jawab: ya, perusahaan saat ini melakukan pengembangan promosi dengan
memanfaatkan media digital dan tim kreatif untuk melakukan promosi
menyeluruh.
19. Apakah perusahaan memiliki kebijakan bauran promosi secara
terdokumentasi?
Jawab: tidak, perusahaan belum memiliki bagian khusus untuk
mendokumentasikan promosi karena perusahaan hanya memanfaatkan
fasilitas yang perusahaan miliki untuk promosi.
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20. Apakah anggaran promosi memadai?
Jawab: ya, dalam hal ini perusahaan selalu merapatkan untuk bauran
promosi dan ide promosi, sehingga dapat terjadi kesesuaian antara anggaran,
bauran pemasaran dan action promosi.
21. Apakah perusahaan memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan secara
tegas?
Jawab: tidak, perusahaan lebih memanfaatkan spot iklan yang telah dimiliki
untuk periklanan secara offline.
22. Apakah upaya promosi saat pandemic covid-19 telah dilakukan dengan
maksimal sesuai dengan arahan pemerintah?
Jawab: ya, perusahaan lebih melakukan promosi secara call dan sosmed,
sehingga meminimalkan untuk bertemu dengan orang secara langsung.
23. Apakah ada perubahan strategi promosi pada masa sebelum pandemic dan
saat pandemic covid-19?
Jawab: ya, promosi sebelum pandemic dilakukan dengan cara sebar brosur
dan kartu nama. Sedangkan promosi pada saat pandemic covid-19 dilakukan
melalui call, zoom dan social media.
24. Apakah strategi promosi yang dilakukan sudah efektif dan efisien pada saat
pandemic covid-19?
Jawab: ya, pemasaran selalu menjadi titik focus perusahaan. Sehingga tak
jarang perusahaan memanfaatkan spot iklan milik perusahaan dan
melakukan evaluasi sehingga strategi promosi lebih efektif dan efisien.
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Tabel Kuisioner
Nama Perusahaan : Cv. Duta Raya Makmur
Program yang diaudit : Fungsi Pemasaran
Jawaban
Internal Control Questionaire
No.
(ICQ)
Ya
Tidak
A. Produk (Product)

1

2

Apakah perusahaan
menyatakan secara tegas lini
produknya ?

Perusahaan sudah
menyatakan secara
tegas lini produknya


Apakah lini produk yang ada
saat ini mampu mencapai
tujuannya ?



3

4

Apakah perusahaan telah
memahami dengan baik
sikap pembeli terhadap
kualitas produk dan pesaing,
gaya, merek dan karakteristik
lainnya ?

Komentar



Apakah perusahaan telah
melakukan variasi produk
pada masa pandemi covid-19 ?



Lini produk yang ada
saat ini sudah mampu
mencapai tujuannya.
Dilihat dari
banyaknya konsumen
yang kembali untuk
menyewa produk, dan
memiliki banyak
langganan.
Perusahaan telah
memahami dengan
baik sikap pembeli,
dengan cara
mengeluarkan produk
sesuai dengan
kebutuhan customer.
Perusahaan telah
melakukan variasi
produk. Variasinya
yaitu broadcasting
dan studio hall.
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5

Apakah perusahaan cukup
fleksibel (penjualan produk
dilakukan secara paket) di masa
pandemi covid-19 ?


6

Apakah perusahaan melakukan
inovasi produk di masa pandemi
covid-19 ?


7

Apakah produk yang dijual
sudah
efektif dan efisien pada masa
pandemi covid-19 ?



Penjualan cukup
fleksibel. Perusahaan
menerapkan system
paket produk. Seperti
contohnya paket drm
studio hall.
Perusahaan
melakukan inovasi
produk. Yaitu menjual
produk broadcasting
& studiohall.
Produk sudah efektif
dan efisien.
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B. Harga (price)

8

Apakah perusahaan memiliki :
tujuan, kebijakan, strategi, dan
prosedur penetapan harga yang
dinyatakan secara tegas ?


9

Apakah harga ditetapkan
berdasarkan kriteria : biaya,
permintaan, persaingan ?



10

Apakah strategi harga di masa
pandemi covid-19 dapat
memuaskan anggota saluran
distribusi ?


11

12

Apakah ada perubahan strategi
harga pada masa sebelum
pandemi dan saat pandemi
covid-19 ?

Perusahaan memiliki
tujuan, kebijakan,
strategi, penetapan
harga yang
dinyatakan secara
tegas. Penentuan
harga jual = hpp +
laba + ppn 10%
Harga ditetapkan
berdasarkan: biaya,
permintaan,
persaingan. Dengan
cara menggali data
kepada customer
yang pernah
menyewa di lain
tempat.
Strategi harga di
masa pandemic dapat
memuaskan anggota
saluran. Saluran
distribusi (wo,
channel) melakukan
pembelian ulang ke
perusahaan.
Perusahaan
melakukan
perubahan strategi
harga.


Strategi harga di
masa pandemic
sudah efektif dan
efisien.

Apakah strategi harga sudah
efektif dan efisien di masa
pandemi covid-19 ?
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C. Tempat Pendistribusian (Place)

13

Perusahaan memiliki
tujuan dan strategi yang
tegas. Dan
disosialisasikan secara
langsung kepada saluran
ditribusi.

Apakah perusahaan memiliki
tujuan dan strategi distribusi
yang dinyatakan secara tegas ?



14

Perusahaan tidak
memiliki lingkup dan
pelayanan perusahaan
yang memadai.
Perusahaan hanya
memanfaatkan contact
person bagian penjualan
untuk pelayanan.

Apakah lingkup dan pelayanan
pemasaran perusahaan
memadai ?



15

Perusahaan telah
melaksanakan evaluasi
secara periodic kepada
anggota saluran secara
rutin (1x seminggu).

Apakah perusahaan secara
periodik melakukan evaluasi
terhadap anggota salurannya ?
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16

Perusaahan melakukan
perubahan. Yaitu yang
awalnya paket diambil
sendiri di perusahaan
menjadi paket diantar
oleh perusahaan ke
tujuan.

Apakah perusahaan melakukan
perubahan saluran
pendistribusian
dari sebelum pandemi dan saat
pandemi covid-19 ?



17

Apakah saluran pendistribusian
saat ini sudah efektif dan efisien
?

Saluran distibusi sudah
efektif dan efisien.


D.Promosi (promotion)

18

Apakah perusahaan memiliki
rencana promosi menyeluruh ?


19

20

21

Apakah perusahaan memiliki
kebijakan bauran promosi
secara
terdokumentasi ?
Apakah anggaran perusahaan
memadai ?





Apakah perusahaan memiliki
tujuan periklanan yang
dinyatakan
secara tegas ?


Perusahaan saat ini
melakukan
pengembangan promosi
dengan memanfaatkan
media digital dan tim
kreatif untuk melakukan
promosi menyeluruh.
Perusahaan belum
memiliki bagian khusus
untuk
mendokumentasikan
promosi.
Anggaran promosi
perusahaan sudah
memadai.
Perusahaan belum
memiliki tujuan
periklanan yang tegas.
Hanya memanfaatkan
media yang dimiliki
perusahaan.
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22

23

Apakah upaya promosi saat
pandemi covid-19 telah
dilakukan
dengan maksimal sesuai dengan
arahan dari pemerintah ?

Telah dilakukan secara
maksimal melalui online.



Apakah ada perubahan strategi
promosi pada masa sebelum
pandemi dan saat pandemi
covid-19 ?


24

Apakah strategi promosi yang
dilakukan sudah efektif dan
efisien ?


Dilakukan perubahan.
Dari sebelum pandemic
sebar brosur & kartu
nama. Dan saat pandemic
melalui call, zoom dan
sosmed.
Strategi promosi sudah
efektif dan efisien.
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PROGRAM KERJA AUDIT PENDAHULUAN

Nama Perusahaan:
CV. Duta Raya Makmur

Periode Audit:

No. KAA:

Program yang diaudit: Fungsi Pemasaran

No.
1.

2.

3.

4.

5.

Langkah

Diaudit
Oleh:
Erni
Rohmatin

Langkah-langkah Audit
Pendahuluan
Mendapatkan informasi
mengenai profil CV. Duta Raya
Makmur
Mendapatkan informasi
mengenai pendirian CV. Duta
Raya Makmur
Mendapatkan informasi
mengenai visi misi CV. Duta
Raya Makmur
Mendapatkan informasi
mengenai tujuan CV. Duta Raya
Makmur
Mendapatkan informasi
mengenai struktur organisasi
CV. Duta Raya Makmur
Kerja: dalam mengumpulkan
informasi mengenai data umum
perusahaan dilakukan dengan
wawancara dan melihat data
mengenai informasi umum
perusahaan.
Jawaban

Ya

Tidak

Dilaksanakan
Oleh
Erni Rohmatin

Waktu yang
diperlukan
1 minggu

Erni Rohmatin

1 minggu

Erni Rohmatin

1 minggu

Erni Rohmatin

1 minggu

Erni Rohmatin

1 minggu

Catatan

Di-review oleh:
Erni Rohmatin

Tgl
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Laporan audit manajemen
Laporan Audit Manajemen
CV. Duta Raya Makmur
Surabaya, 04 Juni 2021
Kepada
Yth. Pimpinan CV. Duta Raya Makmur
Di Tempat
Saya telah melakukan audit manajemen atas fungsi pemasaran pada CV. Duta
Raya Makmur mulai bulan April-Juni 2021. Audit saya tidak dimaksudkan untuk
memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. Audit saya mencakup
bidang pemasaran. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas dan
efisiensi fungsi pemasaran pada CV. Duta Raya Makmur dan memberikan saran
perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama audit, sehingga dimasa yang akan
mendatang dapat dicapai perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama audit,
dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan.
Hasil audit saya sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi:
BAB I
: Informasi Latar Belakang
BAB II
: Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit
BAB III
: Rekomendasi
BAB IV
: Ruang Lingkup Audit
Dalam melaksanakan audit saya telah memperoleh banyak bantuan, dukungan
dan kerjasama dari pihak pimpinan yang berhubungan baik dengan pelaksanaan
audit ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah
terjalin dengan baik.
Penulis,

Erni Rohmatin

BAB I
INFORMASI LATAR BELAKANG
CV. Duta Raya Makmur berdiri sejak tahun 2001 yang berlokosi di jl. Raya
Cangkir KM 21, Gading, Cangkir, Driyorejo, Gresik. CV. Duta Raya Makmur
dipimpin oleh Bapak Ronald Indra Wijaya. Visi perusahaan adalah menjadi
perusahaan yang berpusatkepada Tuhan yang memampukan kami untuk memiliki
hubungan terbaik dengan keluarga, vendor, customer, dan masyarakat umum.
Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk memahami kebutuhan dan
keinginan market sebaik-baiknya, memulai relasi dan memelihara relasi.
Susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut:
Direktur
: Ronald Indra Wijaya
Back Office (HRO)
: Lupri Ambada
Back Office (Operasional)
: Soegiarto
Finance Accounting
: Melisa Nadia
Sales & Marketing
: Fatma Yuni
Sedangkan tujuan dilakukan audit adalah untuk:
1. Menilai apakah fungsi pemasaran sudah berjalan efektif dan efisien dalam
pelaksanaannya.
2. Memberi berbagai saran perbaikan atas kelemahan fungsi pemasaran yang
ditemukan.
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BAB II
KESIMPULAN AUDIT
Berdasarkan temuan(bukti) yang diperoleh selama audit yang saya lakukan, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Kriteria:
1. Perusahaan harus memiliki karyawan khusus yang bertugas untuk melayani
pelanggan.
2. Perusahaan harus memiliki kebijakan bauran promosi secara terdokumentasi
(tertulis).
3. Perusahaan harus memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan secara tegas.
Kondisi:
1. Perusahaan hanya memanfaatkan contact person untuk pelayanan.
2. Perusahaan belum memiliki kebijakan promosi secara terdokumentasi
(tertulis).
3. Perusahaan tidak memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan secara tegas.
Penyebab:
1. Perusahaan merasa bahwa dengan menggunakan tim penjualan difungsikan
untuk mengangkat telfon client dirasa sudah cukup.
2. Perusahaan menganggap bahwa kebijakan bauran promosi secara
terdokumentasi belum terlalu urgensi untuk saat ini.
3. Perusahaan sudah memiliki spot iklan sendiri, sehingga lebih
memaksimalkan spot iklan yang dimiliki untuk promosi secara offline
dengan tujuan meminimalkan dana anggaran atau periklanannya.
Akibat:
1. Banyak client yang akan merasa tidak puas karena harus menelefon bagian
yang tidak tepat sasaran.
2. A) perusahaan tidak dapat memperkenalkan dan memberikan pemahaman
tentang produk yang dibutuhkan kepada pihak lain, terutama konsumen.
B) perusahaan tidak dapat memberikan informasi kepada pihak lain,
terutama konsumen mengenai hasil yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.
Dengan demikian jika tidak ada konsumen/masyarakat umum yang
mengetahui tentang informasi yang ada di perusahaan, maka tidak ada calon
pembeli yang datang ke perusahaan. Dan ini dapat mengakibatkan omset
perusahaan bisa menurun.
3. A) perusahaan hanya dapat memberikan informasi kepada masyarakat
umum tentang produk yang tersedia di perusahaan.
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B) perusahaan tidak dapat menciptakan kesan (image) kepada calon
pembeli. Dengan demikian calon pembeli lebih memilih produk pesaing dari
pada produk perusahaan.
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RINGKASAN HASIL AUDIT
No.
1.

Kriteria
Perusahaan harus
memiliki
karyawan khusus
yang bertugas
untuk melayani
pelanggan.

Kondisi
Perusahaan
hanya
memanfaatkan
contact person
untuk
pelayanan.

Penyebab
Perusahaan
merasa
bahwa
dengan
menggunaka
n tim
penjualan
difungsikan
untuk
mengangkat
telfon client
dirasa sudah
cukup.

Akibat
Banyak client
yang akan
merasa tidak
puas karena
harus
menelefon
bagian yang
tidak tepat
sasaran.

2.

Perusahaan harus
memiliki
kebijakan bauran
promosi secara
terdokumentasi
(tertulis).

Perusahaan
belum
memiliki
kebijakan
promosi secara
terdokumentas
i (tertulis).

Perusahaan
menganggap
bahwa
kebijakan
bauran
promosi
secara
terdokument
asi belum
terlalu
urgensi
untuk saat
ini.

A) perusahaan
tidak dapat
memperkenalk
an dan
memberikan
pemahaman
tentang produk
yang
dibutuhkan
kepada pihak
lain, terutama
konsumen.
B) perusahaan
tidak dapat
memberikan
informasi
kepada pihak
lain, terutama
konsumen
mengenai hasil
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3.

Perusahaan harus
memiliki tujuan
periklanan yang
dinyatakan secara
tegas.

Perusahaan
tidak memiliki
tujuan
periklanan
yang
dinyatakan
secara tegas.

Perusahaan
sudah
memiliki
spot iklan
sendiri,
sehingga
lebih
memaksimal
kan spot
iklan yang
dimiliki
untuk
promosi
secara offline
dengan
tujuan
meminimalk
an dana
anggaran
atau
periklananny
a.

yang telah
dikeluarkan
oleh
perusahaan.
A) perusahaan
hanya dapat
memberikan
informasi
kepada
masyarakat
umum tentang
produk yang
tersedia di
perusahaan.
B) perusahaan
tidak dapat
menciptakan
kesan (image)
kepada calon
pembeli.

BAB III
REKOMENDASI
Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus
menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Atas kelemahan yang
terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang
bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
Rekomendasi:
1. Perusahaan harus memiliki atau menyediakan karyawan khusus untuk
pelayanan.
2. Perusahaan harus memiliki bauran promosi secara terdokumentasi
(tertulis) dan perusahaan harus memisahkan jabatan, agar tidak terjadi
rangkap jabatan dalam promosi serta perusahaan juga harus memiliki
karyawan yang tugasnya berfokus pada promosi perusahaan.
3. Perusahaan harus membuat promosi yang lebih, selain memanfaatkan spot
iklan yang telah dimiliki untuk promosi secara offline. Seperti contohnya:
menjadi sponsorship dalam sebuah acara, melakukan periklanan melalui:
televisi, radio ataupun surat kabar dengan tujuan agar jangkauannya lebih
banyak kepada masyarakat umum. Serta dengan melakukan promosi
secara online dengan memanfaatkan jasa endorse dan melakukan give
away.
Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini
sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera
diperbaiki saya mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada
pengelolaan pemasaran di masa yang akan datang.
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BAB IV
RUANG LINGKUP AUDIT
Audit yang saya lakukan meliputi masalah kebijakan produk, kebijakan
harga, kebijakan tempat pendistribusian dan kebijakan promosi di CV. Duta Raya
Makmur mulai dari bulan April-Juni 2021. Audit ini mencangkup penilaian atas
fungsi pemasaran.
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