
4.1. Simpulan 

BAB4 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut ini: 

1. Audit pemasaran memiliki manfaat utama untuk memnJau kinerja 

pemasaran perusahaan pada peri ode waktu tertentu. Hal ini mampu 

dilakukan, karena audit pemasaran memberikan tinjauan terhadap seluruh 

lingkup pemasaran perusahaan, segala sesuatu yang dilakukan oleh bagian 

pemasaran perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

yang telah dicapai oleh bidang pemasaran perusahaan. 

2. Manfaat utama dari audit pemasaran untuk meninjau kinerja pemasaran 

perusahaan membuat ada bahan evaluasi penting bagi pemasar sehingga 

audit pemasaran mampu mendatangkan manfaat yang lain berkaitan dengan 

pemilihan strategi pemasaran yang terbaik, penggunaan peluang yang 

dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada terkait dengan bidang 

pemasaran, maupun melakukan analisis terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan biaya dan manfaat dari kegiatan pemasaran, sehingga biaya yang 

dikeluarkan tidak lebih banyak dari manfaat yang dimiliki. 

3. Aplikasi dari kegiatan pemasaran hendaknya dilakukan oleh pihak yang 

bebas atau tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang lain meskipun dilakukan 

oleh karyawan dalam perusahaan sendiri atau menyewa jasa dari konsultan. 
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Hal ini dimaksudkan agar temuan yang diperoleh dari pengembangan 

kegiatan pemasaran bersifat obyektif atau netral, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan dan yang lebih penting lagi dapat digunakan sebagai 

evaluasi untuk perbaikan masa mendatang. 

4. Tahapan penting yang harus dilalui dalam melakukan kegiatan audit 

pemasaran adalah: tinjauan terhadap misi dan visi pemasaran perusahaan, 

tinjauan terhadap posisi pemasaran perusahaan, tinjauan menyeluruh atau 

komprehensif terhadap lingkungan pemasaran, tata laksana pemasaran 

perusahaan, melakukan pengawasan kegiatan pemasaran beserta dengan 

evaluasi, serta melakukan pengawasan terhadap perbaikan yang dilakukan 

5. Audit pemasaran akan mendatangkan manfaat bila dilakukan secara teratur 

pada peri ode tertentu, sehingga kekurangan yang terjadi dalam bidang 

pemasaran cepat dapat diatasi untuk perbaikan kinerja pemasaran 

perusahaan. 

4.2. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan yang 

dilakukan adalah: 

I. Audit pemasaran hendaknya mulai dipandang sebagai kegiatan yang penting 

dalam pemasaran agar mampu memperbaiki kinerja pemasaran untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

2. Audit pemasaran hendaknya dilakukan pada periode tertentu sesual 

kebutuhan dan dilakukan secara berkelanjutan. 
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