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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaunanakah perusahaan 
melakukan pemeriksaan manajemen terhadap fungsi pemasarannya dalam rangka 
mendukung pencapaian efektivitas perusahaan. Sehubungan dengan masalah 
tersebut, maka tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah
langkah yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan pemeriksaan manajemen 
terhadap fungsi pemasaran dalam rangka pencapaian efektivitas perusahaan. 

Sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Untuk pengumpulan datanya dilakukan 
melalui wawancara dengan staf atau karyawan perusahaan terkait, observasi 
langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan dan telaah dokumen maupun 
catatan tertulis (dokumentasi) yang ada pada perusahaan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam lmrun waktu dua tahun 
(1999-2000) sudah berlangsung secara efektif. Selain itu pengendaJian manajemen 
yang dilakukan perusahaan juga sudah beljalan dengan cukup baik Namun 
demikian, dalam pelaksanaan kegiatan pemasarannya masih mengalami 
kekurangan-kckurangan seperti belum tersedianya tasilitas pelatihan bagi para 
karyawan dan belum adanya penetapan tujuan atau standar yang jelas untuk 
mengevaluasi kepuasan customer. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka 
diajukan saran-saran sebagai berikut yaitu pihak manajemen hcndaknya 
meningkatkan program pelatihan yang memadai bagi karyawannya secara 
konsisten dan menggunakan cam alternatif untuk memantau kcpuasan 
custornernya, misalnya dengan menggunakan suggestion box, hotline atau 
langsung menelepon beberapa customer untuk rnenanyakan pengalarnan terakhir 
mereka menginap di hotel. 


