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Bisnis restoran merupakan bisnis yang menggiurkan, dimana jenis bisnis ini 
merupakan bisnis yang amat penting dalam kaitan dengan kebutuhan manusia, 
yaitu pangan. Tingkat keuntungan yang besar merupakan indikator pula bahwa 
bisnis ini amat menjanjikan bila dikelola dengan baik dan profesional serta tepat 
dalam menentukan segmen pasar yang menjadi sasaran. Keberadaan restoran di 
Bandara merupakan suatu ha1 yang umum dan penting peranannya, dimana 
restoran dapat menjadi sarana peristirahatan sejenak bagi para penumpang 
pesawat dan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar pangan di atas. 
SkyLounge Restauvant merupakan bagian dari bisnis Plaza Bali di Bandara yang 
mengedepankan lconsep satu tempat belanja, hiburan dan makanan yang enak 
serta lebih dari sekedar Duty Free Operator dalam industri wisata belanja, yang 
saat ini telah ada di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Soekarno-Hatta 
Jakarta. Keberhasilan pengoperasian suatu restoran di samping cita rasa masakan, 
pengelolaan yang profesional dan koordinasi yang baik antar departemen terkait, 
juga ditentukan oleh tersedianya serta pemanfaatan informasi yang menunjang 
pengambilan keputusan dalam pengoperasian restoran. Cita rasa masakan 
merupakan cerminan dari persiapan dan pengolahan bahan baku dengan standar 
tertentu. Standar ini akan terus diupayakan untuk dapat dipertahankan agar dari 
waktu ke waktu cita rasa masakan yang disajikan tetap sama. Salah satu upaya 
standarisasi ini, ialah dengan membuat suatu standar persiapan bagi bahan baku 
yang diperlukan serta standar bagi pengolahannya. 

SkyLounge Restaurant telah mengimplementasikan suatu sistem terintegrasi 
untuk membantu pemrosesan pelayanan di kasir melalui modul point of sale 
(POS). Pada bulan Oktober 2000, diimplementasikan sistem inventori manajemen 
(GDS) yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan bahan balcu agar efisien. 
Manajemen ingin melihat apakah penerapan inventori manajemen berbasis sistem 
informasi ini dapat memecahkan masalah tingkat profitabilitas yang relatif kurang 
memuaskan dan efisiensi serta standarisasi penggunaan bahan baku. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 
1. Bagaimana lcualitas sistem informasi yang diterapkan ? 
2. Apalah ada perbedaan profitabilitas dan produktivitas sebelum dan sesudah 

penerapan Sistem Informasi Inventori dalam operasional restoran ? 
3. Rekomendasi apa yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas sistem 

informasi dari keadaan saat ini ? 
Dari rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut 

1. Menganalisis perbedaan sesudah dan sebelum penerapan sistem informasi 
manajemen inventori terhadap profitabilitas dan produktivitas, dengan 
mempertirnbangkan kualitas informasi dari sistem informasi yang diterapkan 
tersebut. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan kualitas sistem informasi sesuai persepsi 
pengguna. 
Penelitian bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara survei. Metode 

pengukuran dilakukan secara wawancara personal dan kuesioner tertulis. 
Pengambilan contoh non probabilistik secara sengaja terhadap keseluruhan 
populasi sebanyak 16 orang pengguna langsung dan jajaran manajemen untuk 



mendapatkan data persepsi pengguna akan kualitas informasi, kebutuhan dan 
sumber daya. Data produktivitas dan profitabilitas diperoleh dari data faktual yang 
diproses oleh departemen Akunting. 
Analisis Data dilakukan dengan cara 
1. Penentuan kualitas sistem informasi menggunakan data dari kuesioner. Setiap 

jawaban responden untuk setiap item pertanyaan dihitung dengan 
menggunakan skala 4 tingkat. Jawaban tersebut dijumlahkan sehingga dapat 
diketahui total skor dari seluruh responden. Jumlah total skor tersebut dibagi 
dengan banyaknya pertanyaan untuk mendapatkan skor akhir sebagai dasar 
penilaian kualitas. 

2. Perbedaan tingkat profitabilitas sebelum dan sesudah implementasi sistem 
informasi dengan statistik uji U Mann-Whitney atas data profitabilitas 4 bulan 
sebelu~n dan 4 bulan setelah penerapan sistem informasi tersebut. 
HQ : My < M, , tidak ada perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah 
implementasi sistem informasi 
HI : My > M,, profitabilitas sesudah implementasi lebih tinggi daripada 
sebelumnya. Wilayah kritis yang diukur dengan a = 0,05 (one tailed test) 
Dengan program Minitab, dapat diperoleh tingkat signifikan perhitungan yang 
dapat dipergunakan untuk membandingkan dengan a = 0,05 dalam pengujian 
hipotesa. Ho diterima jika ahit > 0,05 dan HQ ditolak jika ah i t  5 0,05 

3. Perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah implementasi sistem informasi. 
Metode statistik yang digunakan Uji U Mann-Whitney atas data yang didapat 
dari falctor produktivitas secara total sebelum implementasi dan setelah 
implementasi, seperti halnya profitabilitas di atas. 
Berdasarlcan analisis data di atas, kebutuhan akan informasi termasuk ke 

dalam kategori agak perlu (skor akhir 1,96). Kualitas informasi dilihat dari 
masing-masing dimensi waktu (1,57), isi (1,68) dan tampilan (1,64) maupun 
secara total (1,63) termasuk kategori baik. Sumber daya yang dialokasikan 
terrnasuk kategori baik (1,42). 

Secara statistik non parametrik dengan metode U Mann Whitney, 
implementasi sistem informasi ini tidak memberikan peningkatan profitabilitas. 
Berrdasarkan analisis Trend, profitabilitas menunjukkan angka yang meningkat 
semenjak implementasi sistem informasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa implementasi ini telah memberikan wahana bagi kemungkinan terjadinya 
tingkat profitabilitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Ini merupakan dampak 
logis dari proses belajar dan penyesuaian yang perlu dilalui para pengguna dalam 
masa transisi implementasi sistem informasi tersebut. 

Dengan metode U Mann Whitney, secara statistik, implementasi sistem 
inforrnasi ini tidak memberikan peningkatan produktivitas. Demikian pula dengan 
analisis Trend diperoleh bahwa produktivitas setelah implementasi justru makin 
menurun. Salah satu penyebabnya bahwa nilai penjualan menurun hampir menjadi 
14% di akhir masa setelah implementasi dibanding awal sebelum implementasi. 
Ini pula ditunjang dari sisi lain bahwa motivasi dalam sistem informasi ini sendiri 
masing-masing departemen berbeda. MIS merasa perlu sekali, Akunting, Restoran 
dan Direksi menilai agak perlu sementara Pembelian merasa agak kurang perlu. 
Motivasi ini bila dikorelasilcan terhadap unjuk kerja masing-masing pasti ada 
lcorelasinya yang positif dan ini yang mendasari bahwa produktivitas masing- 
masing bagian alcan berbeda. Namun data faktual tidak tersedia sehingga tidak 



dapat dilakukan kajian lebih detail lagi. Asumsi ini mensinyalir bahwa telah 
terjadi redistribusi produktivitas dan terjadi di luar konteks sistem informasi yang 
diimplementasikannya, tetapi lebih ke faktor manusia dan manajemennya seperti 
distribusi kerja yang kurang adil, kekurangan jumlah personil yang menangani 
pekerjaan tersebut serta masalah kebijakan kompensasi. 

Implementasi 4 bulan sistem infomasi dengan lcualitas baik sesuai persepsi 
pengguna tersebut belum menunjukkan peningkatan proftabilitas dan 
produktivitas sesuai yang diharapkan. Ini sejalan dengan proses belajar dan juga 
bahwa secara evolusi sistem informasi masih dalam tahap inisiasi. Namun, di 
masa mendatang dengan memperhatikan program perbaikan baik di sisi sistem 
informasi maupun di luar SI, maka profitabilitas dan produktivitas yang lebih 
tinggi diharapkan dapat tercapai sesuai harapan manajemen. 

Atas dasar hasil penelitian ini disarankan beberapa ha1 berikut: 
1. Minimalisasi error dari sistem, baik dengan jalan preventif, quality 

improvenzent program maupun pencatatan histori error sehingga dapat 
dianalisis dengan lebih baik. 

2. Menampilkan data-data yang berbasiskan masa mendatang sebagai data 
proyeksi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akan informasi 
tersebut. 

3. Tim pengembangan harus lebih berinteraksi dengan para pengguna terhadap 
kebutuhan informasi yang diharapkan pengguna. Kemampuan individu untuk 
melakukan pemrograman harus terus ditinglcatltan dan karenanya pelatihan 
pemrograman secara teknis mesti lebih diperhatilcan. 

4. Menampilkan data-data dalam bentuk yang "lebih dari sekedar angka" dan 
lebih menarik baik dalam bentuk narasi maupun grafilc agar lebih mudah lagi 
untuk diinterpretasikan. 

5. Prosedur kerja lebih ditekankan untuk dipahami oleh para pengguna dan 
dijalankan sesuai aturannya. Prosedur tersebut harus pula dikaji selama 
beberapa lama agar tidak kadaluarsa. 

6. Pelatihan yang tepat dan kontinyu perlu dilakukan lebih intensif agar 
pengetahuan sumber daya manusia diharapkan dapat ditingkatkan dan dengan 
demikian rnaka diharaplcan pula prosedur lterja yang terus menerus 
diinformasikan dan diperbaharui akan dapat berjalan dengan lebih baik. 

7. Perlu dilakukan kajian terhadap tugas masing-masing pekerja yang tugas 
manualnya tidak seratus persen tergantikan dengan penggunaan sistem 
informasi agar produktivitasnya tidak menurun, dalam kaitannya dengan 
manajernen kompensasi yang lebih sesuai dengan konsep keadilan internal 
serta distribusi tugas dan tanggung jawab yang lebih baik antar bagian. 
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persepsi pengguna, Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta, pengguna langsung dan 
manajemen. 




