
  

ABSTRAKSI 

 

   Bagi usaha rumah makan bahan baku merupakan bagian terbesar dalam harga 
pokok produksinya. Pengendalian terhadap pembelian bahan baku diperlukan dalam 
meningkatkan efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini sangat diperlukan terutama adanya 
persaingan yang ketat dengan usaha sejenis. 

Para manajer memiliki berbagai gaya menyangkut pengambilan keputusan dan 
penyelesaian berbagai persoalan. Salah satu pandangan mengenai gaya-gaya 
pengambilan keputusan pembelian bahan baku utama yang dipengaruhi faktor  tempat 
penyimpanan, harga, dan kualitas juga di pengaruhi oleh faktor pemesanan order 
bahan baku utama yang biasanya dipesan oleh chef atau assistant chef, tetapi semua 
keputusan pembelian bahan baku kembali pada manajer rumah makan  

Dalam hal ini penulis menemukan berbagai hal penyebab terjadinya 
pengambilan keputusan pembelian bahan baku utama di Player’s Pool & Lounge 
terdapat (3) hal penting antara lain: 

1.pengambilan keputusan manajemen dalam pembelian bahan baku utama  
2.faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

      3.interpretasi data untuk pengambilan keputusan 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengadakan penelitian di Player’s 

Pool & Lounge yang berlokasi di Jl. Margorejo Indah No. 134 A Surabaya yang 
menurut penulis di Player’s Pool & Lounge system pengambilan keputusan pembelian 
bahan baku utama sangat rumit dan setara dengan system yang ada d hotel berbintang. 

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan tipe penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan  
penulis melakukan pengamatan observasi dan wawancara. Pengamatan yang diteliti 
adalah pengamatan berperan serta dimana peneliti sebagai pengamat dalam hal ini 
tidak sepenuhnya sebagai pemeran, tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. 
Wawancara yang dilakuakan adalah wawancara terstruktur dengan panduan pedoman 
wawancara, sebagai instrumennya. Untuk melengkapi hasil dilapangan penulis juga 
melampirkan beberapa lampiran seperti form internal departmental transfer, food 
requisition, beverage requisition, dan storeroom requisition. 

Berdasarkan seluruh data, dapat di simpulkan bahwa sistem pengambilan 
keputusan yang berlaku terlalu rumit untuk usaha restoran, karena sistem itu 
digunakan untuk usaha perhotelan. Selain itu sistem ini memiliki nilai negatif yaitu 
barang yang di pesan oleh Chef atau kaptain Bar tidak secepatnya datang karena 
system administrasi yang mengharuskan jka tanpa persetujuan para manajer, barang 
yang mereka pesan tidak akan datang oleh karena itu perlu adanya system 
pengorderan barang yang lebih mudah seperti dari kitchen dan bar langsung order ke 
purchasing tanpa melalui persetujuan restoran manajer,dan untuk pembukuan dan 
penertiban per satu minggu sekali laporan ke bagian admin dan restoran manajer. 
 

 

 
 
 
 
 


