
A. Latar Belakang 

Pada periode awal masa krisis tepatnya antara 1997 - 1998, banyak bisnis 

yang berbasiskan restoran berdiri. Pemiliknya beraneka ragam dan dari berbagai 

kalangan, sesuai dengan karakteristik restoran yang didirikan. Ada yang hanya 

kelas pinggir jalan yang beroperasi seperti kaki lima di depan pertokoan yang 

telah tutup waktu sore atau malam hari. Ada pula yang beroperasi secara 

permanen dengan menempati suatu area yang sering dilcunjungi banyak orang. 

Termasuk ke jenis kedua ini ialah kafe tenda Monas dan Semanggi di Jakarta 

yang didirikan oleh banyalc ltalangan dunia perfilman, dengan berbagai alasan 

pendirian dan yang melatarbelakanginya. 

Plaza Bali Duty Free Shop merupakan spesialis ritel perjalanan yang culcup 

ternama di kawasan Asia Pasifik dengan target mengarah ke wisatawan 

mancanegara terutama Jepang. Plaza Bali Duty Free Shop sendiri dibuka pertama 

kali di Bali pada 20 Juni 1991 dengan tahap awal pembukaan area Souvenir dan 

disusul area Duty Free pada 14 Februari 1992. Kemudian outlet-outlet lain di 

Bandar Udara (Bandara) Ngurah Rai Bali, Sheraton Hotel Nusa Dua, Bandara 

Djuanda Surabaya dan terakhir pada 6 Januari 1997 di Bandara Soekarno-Hatta 

Jakarta. Visi Plaza Bali adalah memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang 

teridentifikasi dari para pelanggan. Berikut Misi Plaza Bali : 

"We are committed to provide foreign and domestic travelers with fist-class 

Duty Free, Tar Free and Souvenir Shopping, Food & Beverage services and other 

Recreational activities. 

We will employ pro-active, efJicient and innovative business practices to 

satisfy the identifed needs of our customers and business partners, and always 

endeavour to ensure the welfare and career direction of our employee. 



We shall pursue our social and environmental responsibilities to Goverments 

and to the wider communify. We shall continually seek to optimize benejits to our 

czrstomers, employees, business partners andshareholders" 

Tujuan perusahaan seperti tercantum pada misi, berangkat dari konsep 

pelayanan yang lebih kepada para wisatawan dari Jepang. Dalam jangka pendek 

perusahaan berusaha melakukan re-koordinasi, penataan dan pembenahan internal 

dari sisi manajemen dan finansial dengan terus berupaya mempertahankan posisi 

pemimpin pasar dan citra yang telah dimiliki selama ini. 

SkyLounge Restaurant merupakan bagian dari bisnis Plaza Bali di Bandara 

yang mengedepankan konsep satu tempat belanja, hiburan dan makanan yang 

enak dan lebih dari sekedar Operator Dufy Free dalam industri wisata belanja, 

yang saat ini telah ada di Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Soekarno-Hatta 

Jakarta. Dalam kaitan dengan industri wisata belanja, maka Standar Internasional 

merupalcan kata kunci yang merupakan inti dari jasa dan produk yang ditawarlcan 

Plaza Bali. 

Bisnis restoran merupakan bisnis yang menggiurlcan, dimana jenis bisnis ini 

~nerupakan bisnis yang amat penting dalam kaitan dengan kebutuhan manusia, 

yaitu pangan. Tingltat keuntungan yang besar rnerupakan 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. Telah 

banyak konsep-konsep yang menjadi terobosan yang ditawarkan dari bisnis ini. 

SkyLounge Restaurant sendiri memadukan konsep makanan yang enak dan 

hiburan dalam menjaring penumpang untuk menyisakan sebagian waktu tunggu 



merelca selama di Bandara. Di samping itu SkyLounge Restaurant menyedialcan 

dan memadukan sarana publik yang mungkin dibutuhkan penumpang seperti 

SkyNet Caf6 untuk koneksi internet dan akses secara terpadu ke area Duty Free 

dan Souvenir. 

Pada bisnis modern, informasi telah menjadi lcebutuhan utama bagi 

perusahaan dalam membantu proses pengambilan keputusan untuk fungsi 

manajemen maupun produksi atau operasi. Penggunaan informasi yang akurat 

akan membuat peluang keberhasilan pencapaian tujuan semakin tinggi. Oleh 

karenanya, keberhasilan pengoperasian 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 Iceputusan dalam pengoperasian restoran. 

Cita rasa masalcan 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. 

Dengan dernikian sistem informasi yang dibutuhkan adalah modul sistem 

informasi inventori manajemen yang dapat memenuhi lcebutuhan pengguna akan 

standarisasi produk. 

B. Batasan Masalah 

SlcyLounge Restaurant sebelumnya telah mengimplementasikan suatu sistem 

terintegrasi untuk membantu pemrosesan pelayanan di kasir melalui modul point 

of sale (POS) dan sedikit mengenai master inventori. Pada bulan Oktober 2000, 

mulai diimplementasikan sistem inventori manajemen (GDS) yang berfungsi 



untuk mengontrol penggunaan bahan baku agar efisien. Sistem inventori 

manajemen ini mencaltup proses pengerjaan dari pembelian barang (Purchase 

Order Create), penerimaan barang (Receiving), koreksi status inventori 

(Adjustnzenr), stok opname (Stocktake) dan terhubung dengan modul POS yang 

sebelumnya telah berjalan dalam ha1 pengurangan inventori langsung ke level 

material yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. 

Walaupun sistem inventori yang diimplementasiltan ini merupakan modul 

lanjutan yang terintegrasi dengan modul POS sebelumnya, kajian penelitian ini 

dibatasi hanya pada kajian sistem informasi inventori saja. Hal ini didasarkan atas 

kenyataan bahwa modul POS telah dipergunakan semenjak tahun 1996 saat 

pertama kali restoran beroperasi dan telah melewati waktu pengoperasian selama 

4 tahun lebih. Diasumsikan bahwa modul POS ini tidak memberikan dampak 

yang terlalu besar kepada variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

produktivitas dan profitabilitas dengan variabel Lcunci yang diteliti dari keduanya 

adalah biaya barang-barang yang dijual atau cost of good sold (COGS). COGS ini 

amat dipengaruhi dan merupakan bagian dari manajemen inventori di level back 

ofice. Oleh ltarenanya penelitian ini dibatasi hanya pada kajian sistem informasi 

inventori dan tidak melebar ke modul lainnya agar tidak menimbulkan bias. 

Kajian terhadap variabel produktivitas dan profitabilitas ini dipilih 

berdasarltan pada pertimbangan dan asumsi di atas bahwa tujuan dari 

implementasi sistem informasi inventori ini adalah menurunkan COGS. Secara 

langsung ditampilkan dalam bentuk tingkat profitabilitas (tingltat keuntungan 

kotor). Ulturan yang digunakan oleh manajemen Plaza Bali dan diperbolehkan 

untuk dikaji di penelitian ini adalah dalam bentuk produktivitas dan profitabilitas. 

Hal ini disebabkan manajemen Plaza Bali tidak mau nilai yang dicantumkan 

adalah dalam bentuk nilai denominasi mata uang. Produktivitas sendiri dipilih 



dalam rangka rnelihat signifikansi dari implementasi sistem informasi ini terhadap 

lcomponen biaya masukan yang lain yaitu tenaga kerja dan energi (listrik, air, 

telpon). Diasumsikan bahwa implementasi sistem informasi ini akan menurunkan 

biaya tenaga kerja, energi dan COGS yang ditunjukkan dengan peningkatan 

produktivitas secara signifikan. Oleh karenanya variabel produktivitas 

dimasultltan sebagai variabel penelitian ini untuk memberikan wacana yang lebih 

komprehensif dan ilmiah dari implementasi sistem informasi inventori ini. 

Secara umum manajemen ingin mengetahui apakah penerapan sistem 

informasi tersebut memiliki dampak yang positif terhadap operasional restoran 

secara keseluruhan. Lebih detail lagi 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. 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang ada, maka dibuatlcan suatu perurnusan masalah 

yang lebih spesifik untuk lebih memfokuskan masalah yang akan dipecahkan 

sebagai berikut: 

1. Bagairnana kualitas informasi dari sistem informasi yang diterapltan? 

2. Apakah ada perbedaan profitabilitas dan produktivitas sebelum dan 

sesudah penerapan Sistem Informasi Inventori dalam operasional restoran? 

3. Rekomendasi apa yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas informasi 

dari keadaan saat ini ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka ditetapkan tujuan penelitian ini 



sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan sesudah dan sebelum penerapan sistem informasi 

manajemen inventori terhadap profitabilitas dan produlctivitas, dengan 

mempertimbangkan kualitas informasi dari sistem informasi yang 

diteraplcan tersebut. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan kualitas informasi sesuai persepsi 

pengguna. 

Kegunaan hasil penelitian ini tidalc terbatas hanya dapat diterapkan pada bisnis 

restoran di Bandara, melainkan dapat pula dipergunakan secara umuln dalam 

bisnis makanan dan lebih jauh secara luas dalam setiap bisnis yang menerapkan 

sistem inventori. Bagi Plaza Bali hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tolok ulcur sekaligus standarisasi dalam melakukan analisis kajian implementasi 

suatu sistem informasi serta memberi solusi bagaimana mengatasi keadaan yang 

telah terjadi dari sisi implementasi sistem informasi. 




