
Et'cktivitas dan efisiensi kerja perusahaan diperlukan karena keterbaklsan 

suniber Jays yang dimiliki oleh perusahaan. Persaingan yang ketat menuntut 

perusahaan untuk mengembangkan segala upaya agar menjad unggul da lan~  

persaingan, akan tetapi di sisi lain perusahaan rnemiliki keterbatasan sumber daya 

sthingga agar dapat tetap bertahan dalam persaingan perusahaan harus berupaya 

~ ~ n t u k  nicrncapai keunggulan lnelalui etkktivitas dan efisiensi karena efekti~itas 

dan etisicnsi rnembuat adanya kemampuan untuk menggunakan sumber daya 

yang minim tersebut untuk hasil yang n~aksimal. 

Fungsi pemasaran sebagai bagian dari fungsi yang ada di perusahaan harus 

.jugs menunjang terciptanya efektivitas dun efisiensi prusahaan melalui 

penciptann efektivitas dan efisiensi fungsi pemasaran. Untuk ~ncngevaluasi sejauh 

mana efektivitas dan efisiensi fungsi pernasaran telah dicapai, diperlukan alat 

bantu sebagai indikator. Audit manajemen fungsi pemasaran dalam ha1 ini clapat 

dipilih sebagai alat bantu tersebut. 

Audit manajemen fungsi pemasaran dengan tinjauan penelitian berhagai 

sasaran yang ada dalam fungsi pcmasaran diharapkan berguna untuk memberikan 

informasi tentang letak ketidakefektifan serta ketidakefisienan fungsi pemasaran 

stlhingga dapat dilakukan perbaikan. Audit n~anajemen fungsi pemasaran yang 

dilakukan secara berkala dan teratur akan membuat pemasaran semakin mendekati 

efektivitas dan efisiensi yang sempurna. 



l'eran audit manaJernen fungsi pemasaran untuk nienciptakan e f e k ~ ~ \ < i ~ a s  

penlasaran dapat dicapai melalui penggunaan temuan audit manajemen fungsi 

pcmasaran untuk memilih strategi peinasaran yang sesuai dengan keadaan yang 

dil.~adapi sehingga tujuan pemasaran sebagai pemimpin pasar dapat tercapai. Peran 

auiiit ~nanajernen fungsi pemasaran untuk menciptakan efisiensi pemasaran dapat 

tl~capai melalui penggunaan temuan audit manajemen fungsi pemasaran untuk 

mcnciptakan iklan yang berguna meningkatkan angka penjualan sehingga biaya 

iklan yang dikeluarkan tidak terbuang percuma. 
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