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ABSTRAKSI 

Pemasaran memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu 
perusahaan. Bukan hanya dalam art] kemampuan mempertahankan eksitensi 
perusahaan, tetapi dikaitkan dengan situasi persaingan yang dihadapi. Dengan adanya 
suatu konsep pemasaran yang jelas dan kemampuannya untuk membaca pasar, maka 
diharapkan fungsi pemasaran dapat beIjalan dengan baik. 

PT Tirta Bahagia merupakan salah satu perusahaan Air Minum Dalam 
Kemasan (AMDK) yang berada di Indonesia. Perusahaan ini harus melaksanakan 
kegiatan pemasaran secara efektif dalam rangka memenangkan persaingan sekaligus 
mencapai sasaran yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atas 
kegiatan pemasaran. 

Manajemen audit adalah suatu tehnik untuk melakukan penilaian secara 
sistematis terhadap keefektifan suatu organisasi, unit atau fungsi. Tujuan manajemen 
audit adalah untuk memastikan terlaksananya sistem perencanaan, mengidentifikasi 
peluang-peluang penyempumaan dan mengajukan rekomendasi tentang langkah
langkah korektif yang perlu dilakukan. Manajemen audit perlu dilakukan secara 
teratur, baik sebelum dirasakan adanya masalah, maupun sesudah terlanjur teIjadi 
masalah. Manajemen audit yang teratur dapat mencegah terjadinya masalah, 
mengidentifikasi masalah yang sebenamya, sumber-sumber penyebabnya dan 
langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi 
kasus, yaitu digunakan untuk menjawab "bagimana". Pengumpulan data yang 
digunakan adalah survey pendahuluan, studi pustaka, studi lapangan yang terdiri atas 
pengamatan, wa wancard, kuisioner dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa secara umum PT Tirta Bahagia telah menjalankan kegiatan 
pemasaran secara efektif. Keberhasilan fungsi pemasaran ditentukan berdasarkan 
realisasi penjualan yang dicapai dibadingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 
Namun demikian, manajemen audit pada PT Tirta Bahagia harus dilakukan secara 
teratur untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan 
pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berupa standar atau rencana yang digunakan 
dan bila terjadi penyimpangan saran-saran apa yang dapat dilakukan untuk 
memperbaikinya. 
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