
 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA PERUSAHAAN 

 PIZZA HUT DAN KFC 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Annisa Nurfajrina 

Driska Nurizizah F 

Izzan Faikar P 

M. Harun Al Rasyid 

Utami Yuliani 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN DAN BISNIS 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR  

BOGOR 

2014 



PIZZA HUT AND KFC: FAST FOOD INFORMATION SYSTEM 

 

Sebuah sistem informasi manajemen memberikan informasi bahwa organisasi 

perlu mengelola sendiri secara efisien dan efektif. Sistem informasi manajemen 

merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi. Lima 

komponen utama dari SIM adalah: 1) Hardware, 2) Software, 3) Data (informasi 

untuk pengambilan keputusan), 4) Prosedur (desain, pengembangan dan 

dokumentasi), dan 5) orang (individu, kelompok, atau organisasi). 

Dalam menghadapi persaingan dan globalisasi bisnis, sebuah perusahaan 

haruslah memiliki daya saing (competitiveness). Ada empat dimensi daya saing yaitu 

biaya, mutu, keandalan sebagai pemasok dan fleksibilitas layanan. Untuk memiliki 

daya saing, sebuah perusahaan mutlak untuk menjalin hubungan atau kerjasama 

dengan perusahaan lain, konsumen atau pemerintah. Dimana untuk menjalin 

hubungan atau kerjasama tersebut maka sebuah perusahaan harus mengembangkan 

sistem jaringan informasinya sedemikian rupa sehingga terbentuk jaringan kerjasama 

yang luas. 

Situs Web di Internet bukanlah sekadar brosur elektronik, tetapi perlu 

diposisikan sebagai One Stop Information Center bagi pelanggan, mitra kerja dan 

publik. Situs web adalah ibarat kantor yang 24 jam selalu siap melayani dengan 

informasi. Artinya lalu lintas informasi masuk dan keluar dapat dilakukan kapan, 

oleh, dan dari mana saja. 

Ketika Pizza Hut, Inc. mulai membuka penjualan dengan sistem elektronik 

pada jaringan internet World Wide Web (www.), proyek ini nampak seperti Sistem 

Informasi yang bergesekan. Keuntungan perusahaan pada tahun itu berkurang. 

Awalnya rencana Pizza Hut terbatas hanya untuk penduduk Santa Cruz, California, 

yang menghasilkan kurang dari 10 pesanan per minggu. Hal ini bahkan hampir tidak 

dapat membiayai biaya server PC. Wakil Presiden dari Sistem Informasi Manajemen 

Pizza Hut, Dan Coke melihat peluang perusahaan untuk memasuki dunia maya. Pizza 

Hut siap merencanakan pemesanan via internet di pasar lain. Sistem informasi ini 

dapat digunakan sebagai senjata untuk menjangkau konsumen dimana saja berada, 



sesuai dengan slogannya yaitu “to be wherever our customer are”.  

Seperti perusahaan saudaranya di divisi restoran Pepsi-Co, Taco Bell dan KFC 

Corp. Pizza Hut merupakan jaringan bisnis makanan nomor satu di dunia dan 

dianggap sebagai pemimpin informasi teknologi dalam bisnis fastfood. Namun akhir-

akhir ini pendapatan dari tiga perusahaan tersebut berkurang sehingga mereka 

berusaha mengembangkan sistem yang dapat menjangkau dan mengangkat 

performance keuangan perusahaan. 

Saat ini Pizza Hut berfokus kepada menekan biaya sistem dan menjaga 

konsumen untuk tetap setia pada Pizza Hut dengan memberikan jasa layanan dengan 

senang hati dan melakukan segalanya untuk 100% kepuasan konsumen. Bagi Cooke 

dan 200 anggota staffnya, strategi perubahan sistem informasi berarti bahwa sistem 

informasi harus diarahkan kembali kepada banyak prioritas. Seperti pemain utama 

lainnya di industri fast food, Pizza Hut telah menitik beratkan investasi di sistem 

Point-of-sale (POS) dan operasi otomatis Back-Of-Storage untuk menjadi restoran 

yang paperless. 

Dalam rangka menghadapi kondisi pasar dan persaingan yang selalu dinamis, 

Pizza Hut menerapkan informasi sistem yang dapat menunjang daya saing, 

diantaranya berinvestasi pada sistem Point of Sale dan operasi toko secara otomatis 

serta membuka toko secara on line (www.pizzahut.com) di jaringan internet. Sistem 

informasi ini dapat digunakan sebagai senjata untuk menjangkau konsumen dimana 

saja berada yang pada nantinya tentu saja dapat meningkatkan penerimaan 

perusahaan. 

Saat ini hampir semua jaringan bersar mempunyai sistem yang dikembangkan 

dalam gedung (In house), seperti manajer stasiun KFC dan sistem manajemen 

lapangan Pizza Hut. Masing-masing menyediakan aplikasi yang canggih yang 

membantu manajer toko dalam memprediksi bisnis, manajemen inovasi dan 

manajemen sumber daya manusia. Sitem tersebut dapat memberikan manajer akan 

masalah-masalah potensial yang terhubung dengan kantor pusat yang memungkinkan 

pusat memonitor performance toko. 

Saat ini pemesanan tanpa kabel sudah diterapkan di banyak restoran. Hal ini 



dilakukan untuk mendapat sistem Point of Sale yang lebih banyak dengan lebih 

memberikan waktu yang ramah kepada konsumen. Saat ini perusahaan seperti Park 

City Group di Park City, sedang membangun teknologi kecerdasan artificial dan alat 

penghubung pengguna berbasis metaphor grafis. 

Terfokus pada pentingnya kompetisi pada ketiga jaringan di divisi restoran 

Pepsi.Co dan karena tekanan harga serta dorongan perubahan selera konsumen dari 

Pizza Hut, KFC dan Tacobell untuk menyaring resep yang kompetitif, maka sistem 

informasi manajer diharapkan dapat mengirim dengan cepat dan masih panas sebagai 

nilai tambah restoran. 

 

 

 

PERTANYAAN  

1. Jenis sistem informasi apa yang anda kenal digunakan di Pizza Hut? 

(jelaskan)  

Jawab: 

Sistem informasi yang digunakan oleh Pizza Hut adalah sebagai berikut: 

a) Operating Support System 

 Merupakan suatu sistem yang menghasilkan berbagai produk informasi untuk 

keperluan internal dan eksternal yang menunjang kegiatan operasi, selain itu peranan 

sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, 

mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor 

secara efisien 
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Gambar 1. Klasifikasi sistem informasi berdasarkan tujuan utamanya 

 

b) Transaction Processing System (TPS) 

 Transaction processing systems (TPS) berkembang dari sistem informasi manual 

untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik 

(electronic data processing systems). TPS mencatat dan memproses data hasil dari 

transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS 

menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun 

eksternal. TPS yang digunakan Pizza Hut adalah sistem Point of Sale, yaitu sistem 

yang menggunakan cash register untuk menyimpan dan mengirim data input 

penjualan pada semua jaringan yang langsung terhubung dengan komputer pusat dan 

dapat diproses secara cepat dan secara periodik. Pada prinsipnya, pesanan pelanggan 

diterima oleh sistem dan akan dicatat oleh makaline station sebagai pengumpul data 

kolektif dari beberapa order station. Kemudian pesanan akan diproses langsung oleh 

dapur dengan transaksi hardcopy sebagai perintah kerja, semua data transaksi ini 

akan disimpan dalam file server dan dipantau langsung oleh headquarter melalui 

jaringan WAN 

 

c) Enterprise Collaboration System (ECS) 

ECS merupakan sistem yang digunakan baik oleh komponen eksternal perusahaan 

dalam hal ini konsumen untuk berhubungan dengan perusahaan. Pizza Hut dan KFC 



menerapkan online order terhadap kosumennya. Layanan online order ini terbagi atas 

tiga menu, menu pertama adalah log in account untuk para konsumen baik itu 

konsumen yang reguler ataupun konsumen baru dengan memasukkan kode pin untuk 

mengetahui jaringan Pizza Hut dan KFC terdekat. Menu yang kedua adalah 

demonstrasi pembelian, layanan ini disediakan bagi para pelanggan untuk mencoba 

melakukan pemesanan online sebelum melanjutkan kedalam transaksi sebenarnya. 

Ketiga adalah help features yakni cara perusahaan untuk berkomunkasi dengan 

pelanggan melalui email dan telepon bebas pulsa. Dengan adanya hal ini, maka 

secara tidak langsung Pizza Hut dan KFC telah melakukan pendekatan terhadap 

konsumennya, karena bukan tidak mungkin dengan customer relation management 

yang dilakukan Pizza Hut dan KFC akan menciptakan loyalitas tersendiri bagi para 

konsumennya. 

 

d) Management Support System 

Merupakan sistem yang dapat menyediakan manager pengguna akan suatu 

produk informasi yang menunjang pengambilan keputusan setiap saat. 

- Management Information System (MIS) 

 MIS yang digunakan Pizza Hut menyediakan aplikasi yang dapat membantu store 

manager dalam memprediksi bisnis, manajemen persediaan dan manajemen sumber 

daya manusia. Aplikasi ini memberikan laporan yang selanjutnya dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. 

- Decision Support System (DSS) 

DSS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer untuk secara interaktif 

menggunakan berbagai model analisis, simulasi dan lain sebagainya. Bagi Pizza Hut, 

DSS digunakan oleh setiap store manager untuk dapat memonitor performance 

sistem secara langsung dan interaktif, yang dilengkapi dengan management tool 

analysis dalam memprediksi bisnis dan manajemen persediaan. 

 

2. Bagaimana sistem informasi berbasis computer Pizza Hut yang mendukung 

operasional bisnis mereka? Membuat keputusan secaram manajerial? 



Keuntungan yang strategis? 

Jawab: 

. Penerapan sistem informasi berbasis komputer oleh Pizza Hut memudahkan 

Pizza Hut dalam melakukan pelayanan secara lebih baik kepada pelanggan. Dengan 

sistem tersebut, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan tanpa harus 

pergi ke restoran. Pesanan-pesanan khusus juga dapat dilayani oleh kemudahan yang 

didapat dari sistem informasi tersebut. 

Penggunaan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh Pizza 

Hut untuk mendukung keseluruhan kegiatan perusahaan dalam hal: 

a. Menunjang operasi bisnis 

Dalam hal:  

melayani transaksi penjualan, membantu dalam me-record data pembelian 

pelanggan, melacak jumlah persediaan, membayar gaji karyawan, pembelian 

bahan baku, membuat laporan hasil penjualan, mengevaluasi trend penjualan dan 

sales performance-nya. Informasi penjualan dapat digunakan oleh manajer toko 

untuk menganalisa tingkat penjualan ataupun oleh manajer pusat untuk 

menganalisa tingkat penjualan di masing-masing restoran cabang. Hasil analisa 

ini kemudian dapat digunakan dalan proses pengambilan keputusan mengenai 

strategi pemasaran ataupun strategi penetapan harga. 

 Penerapan sistem pendukung pengambilan keputusan manajerial yaitu Pizza 

Hut’s field management system menyediakan aplikasi untuk melakukan 

peramalan bisnis, pengelolaan persediaan serta pengelolaan sumber daya 

manusia. Peramalan bisnis mempermudah manajer untuk mengambil keputusan 

mengenai strategi perusahaan dalam melakukan pemasaran dan menghadapi 

pesaing sedangkan pengelolaan persediaan mempermudah manajer untuk 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian barang. 

 Transaksi penjualan sebagai bagian terpenting dalam suatu bisnis retail dapat 

dipermudah dengan adanya penerapan sistem informasi oleh Pizza Hut. Sistem 

pencatatan dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien. Sistem ini juga 

memungkinkan adanya koneksi pada sistem lain seperti sistem persediaan barang 



sehingga memudahkan pengawasan akan stock barang yang ada. 

 

b. Menunjang pembuatan keputusan manajerial 

Sistem informasi manajemen Pizza Hut yang memiliki aplikasi peramalan bisnis, 

manajemen persediaan dan juga manajemen sumber daya manusia dapat 

digunakan oleh manajer sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

dilakukan untuk menentukan strategi ke depan yang akan dilakukan oleh setiap 

store untuk meningkatkan performance dan penjualan, misalnya suatu 

pengambilan keputusan dalam hal pembelian bahan baku. Dari laporan hasil 

penjualan, dapat terlihat menu apa yang paling banyak diminati oleh konsumen, 

sehingga manajer dapat mengitung dan memperkirakan jumlah bahan baku 

persediaan yang akan dibeli sehingga tidak terjadi pemborosan. 

 

Secara struktural, proses pengambilan keputusan manajerial terbagi atas beberapa 

tahap, yaitu:  

 

 Identify problems and opportunities 

Pizza Hut menangkap kesempatan dengan memmperluas pangsa pasar baru, yaitu 

pengguna internet, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan perilaku 

konsumen dari offline ke online 

 Help generate and evaluate decision alternative  

Aktivitas operasional dapat dilakukan oleh sistemm otomatis, seperti yang 

ditampilkan dalam website, dengan tampilan website yang user friendly 

pelanggan dapat memilih sendiri jenis topping yang diinginkan, sehingga dari 

data input ini dapat digunakan sebagai data analisa produk yang paling banyak 

diminati. 

 Select course of action and monitor its implementation 

Pada tahap ini yaitu menerapkan apa yang telah dianalisa sebelumnya di 

perusahaan dan memonitor implementasi dari program yang dilaksanakan. 

 



 

Keuntungan strategis yang didapatkan dari sistem informasi manajemen Pizza Hut 

diantaranya adalah: 

 Sistem informasi yang digunakan dapat mendukung misi perusahaan dalam hal 

melayani konsumen 100% 

 Mempercepat pelayanan delivery order sehingga pesanan diterima pelanggan 

masih dalam keadaan panas dan dengan harga yang wajar. Hal ini dapat 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

 Melalui situs web Pizza Hut, Konsumen dapat memesan on-line atau mencari 

restoran Pizza Hut terdekat dan juga konsumen bisa mendapatkan kupon diskon  

gratis. Hal-hal seperti ini dapat menarik dan mempertahankan pelanggan dan 

menjauhkan mereka dari restoran pesaing 

 Sistem informasi POS sangat user friendly sehingga mudah digunakan dan sangat 

membantu mendukung kelancaran kegiatan operasional, 

 Dengan sistem informasi ini, Pizza Hut dapat melakukan diferensiasi produk 

dengan menyesuaikan dengan selera pelanggan 

 

3. Bagaimana sistem yang digunakan oleh Pizza Hut ini dapat memberikan 

keuntungan? Berikan beberapa contoh. 

Jawab:  

 Sistem informasi  yang digunakan oleh Pizza Hut efektif dalam mendukung 

misinya yaitu “100% Customer Satisfaction”.  

 Melalui website-nya (www.pizzahut.com) konsumen dapat memesan secara 

online dan selera pelanggan dapat mendapatkan diskon menarik.  

 Melalui sistem informasi yang digunakan, maka dapat mempercepat delivery 

order dalam keadaan panas (fresh from the oven) dengan harga yang wajar 

(value priced application). Sehingga konsumen dapat langsung merasakan 

kenikmatan asli dari produk-produk yang ditawarkan oleh Pizza Hut dan KFC 

dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama dengan harga yang cukup 

terjangkau. 

http://www.pizzahut.com/


 Melalui sistem informasi, Pizza Hut dan KFC dapat senantiasa melakukan 

diferensiasi produk melalui competitive recipes, sehingga dapat selalu 

melakukan perubahan rasa sesuai dengan perubahan selera pelanggan dan 

selalu memberikan terobosan baru terhadap terhadap produk-produk Pizza 

Hut dan KFC 

 Sistem informasi ini juga memeberikan kemudahan kepada manajer store 

untuk menentukan menu apa saja yang akan dijual lebih banyak dan 

membantu dalam membuat laporan pejualan kepada kantor pusat. 

 

Tabel 1. Potensi Strategi dari Sistem Informasi Pizza Hut dan KFC 

Peran Strategis 

sistem informasi 

Hasil potensial dari penggunaan strategi sistem informasi 

Meningkatkan 

efisiensi 

operasional 

 

 

Memperkenalkan 

inovasi bisnis 

 

 

Membangun 

sumber informasi 

strategis 

Meningkatkan 

produktivitas dan 

menurunkan biaya 

operasi. 

 

Produk atau jasa 

baru. 

 

 

Informasi strategis 

database. 

Meningkatkan 

kualitas dan fitur 

produk serta jasa. 

 

 

Pasar dan usaha 

baru, pengaturan 

usaha. 

 

Sumber teknologi 

informasi strategis 

dan kapabilitas. 

Meningkatkan 

proses operasional 

dan lingkungan 

kerja. 

 

Produksi, distribusi 

atau proses lain 

yang baru. 
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