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Saat itu pukul 08.00 di Park City, Utah, sebuah kawasan bermain sky, tiga puluh mil sebelah 

barat daya Salt Lake City. Debra J.Fields, pendiri dan CEO Mrs.Fields Incorporeted, baru saja 

tiba dikantornya. Sambil menghirup teh tubruk dan mencicipi sepotong kue Mrs. Fields, ia 

menghidupkan computer destop, menekan beberapa huruf dan memanggil system Retail 

Operations Intelligence (ROI) dari pusat penjualan kue. Perangkat lunak terbaru tersebut 

menghubungkan semua gerai eceran ke kantor pusat perusahaan dan memungkinkan pejabat-

pejabat korporat dan memungkinkan dengan semua manajer toko dan sebaliknya. Secar 

sederhana, perangkat lunak itu memungkinkan para manajer toko, manajer distrik dan direktur 

regional di seluruh Amerika Serikat melakukan kontak sehari-hari dengan Fields dan staf 

administrative puncak lainnya. 

Dengan menekan beberapa menu, Fields mendapatkan apa yang ia cari-cari-angka penjualan 

kemarin untuk seluruh 650 gerai pusat penjualan, termasuk gerai yang ada di Hong Kong, 

Tokyo, Singapura dan Sydney. Karena system ROI  memantau penjualan melalui mesin kas 

secara kontinu, suatu ikhtisar hasil tes kinerja hari sebelumnya muncul  dilayar dalam beberapa 

detik. Karena dengan menekan beberapa huruf lagi dikomputer, Fields dapat menyebut toko 

mana yang baik dan toko mana yang buruk, atau toko mana yang memenuhi proyeksi 

penjualannya dan toko mana yang tidak. Karena dilengkapi informasi yang demikian, Fields 

memulai tugas-tugas pagi yang menjadi kegemarannya-menelepon para manajer toko untuk 

menyampaikan ucapan selamat atas kinerjannya. Menurut Paul Quinn, wakil direktur utama 

bidang system informasi manajemen: “Orang tidak akan percaya ia begitu cepat mengetahui 

bagaimana kerja mereka kemarin. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah diawasi dan 

diperhatikan.” 

Dua puluh modul dan aplikasi system ROI juga memungkinkan filosofi manajemen dan 

keterampilan yang dimiliki Fields untuk menyaring seluruh perusahaan menjualkan kue. Pada 

saat perusahaan mulai beroperasi di Palo Alto, California, Fields menetapkan sendiri kuota 



penjualan per jam dan persediaan hari itu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kebijakannya 

(dan sekarang masih berjalan) ialah tidak menjual suatu produk yang sudah lebih dua jam. 

Melalui modul perencanaan produksi system ROI ini, para manajer toko tahu berapa banyak unit 

kue tertentu yang mereka harapkan terjual guna memenuhi proyeksi dari jam ke jam, berapa 

banyak adonan harus disiapkan, dan kapan memasak untuk memaksimalkan penjualan dan 

meminimalkan kerugian. System tersebut juga merencanakan perkembangan per jam proyeksi 

yang ditetapkan dan memberikan saran-saran bagaimana tetap bisa menjual kue. 

Informasi yang diperoleh melalui system ROI juga dapat digunakan memotivasi para manajer 

dan staf. Sebagai contoh, janet Oskinski, manajer sebuah toko Mrs.Fields di Costa Mesa, 

California memberi karyawannya laporan bonus harian satu per satu supaya  mereka tahu 

seberapa dekat mereka dengan pencapaian sasaram mereka. Computer itu bahkan memberi 

dorongan dengan pesan-pesan seperti “Selamat, Anda melakukan sesuatu yang hebat” ketika 

karyawan mencapai puncak kinerja. 

System tersebut juga merupakan alat bantu pengambilan keputusan dan dapat membantu 

mendiagnosa penyakit kinerja serta memajukan karyawan yang berpotensi tinggi . system ini 

dibuat secara strategis dengan memadukan semua fungsi sumber daya manusia melalui ROI. 

Sebagi contoh, setelah manajer toko menyelengarakan wawancara penyariangan pendahuluan, 

wawancara computer selama setengah jam dilaksanakan bagi setiap pelamar dan selanjutnya 

dianalisa oleh computer. Dengan mengotomatisas dan membekukan proses seleksi melalui 

computer, perusahaan dapat memilih karyawan yang mempunyai kemungkinan keberhasilan 

paling besar. 

Apabila sudah dipekerjakan, karyawan berpartisipasi dalam penilaian keterampilan ROI, Modul 

ini menguji karyawan guna meyakinkan bahwa mereka memenuhi kualifikasi untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. Penentuan tingkat langsung dengan tutorial on-line disediakan untuk 

pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan keliru. Computer itu juga memberikan kursus 

penyegaran bagi karyawan yang sudah bekerja misalnya, ketika seorang karyawan tidak 

memperlihatkan kinerja efektif sebagaimana dilakukan sebelumnya, manajer toko Oskinski 

mengarahkan merek untuk bekerja pada computer yang ada di bagian belakang toko selama 

beberapa jam, “pada waktu mereka kembali, kinerjanya meningkat,” papar Oskinski, yang 

menambahkan bahwa Anda bisa memberi tahu karyawan bahwa mereka perlu menjual lebih 



banyak, tetapi jika tidak tahu bagaimana melakukannya mereka tidak akan bisa memberi kinerja 

sebagaimana yang diharapkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. “pelatihan computer 

menjamin peserta pelatihan tahu resep penjualan, demikian pula aspek-aspek bisnis kue 

lain,”demikian kata Oskinski. 

Menurut Randy Fields, direktur utama perusahan induk Mrs.Fields (dan suami Debra Fields), 

system ROI dirancang untuk menjaga perusahaan secara administrative tetap ramping datar. 

Nanette Mathieu. Direktur operasi dipromosikan dari manajer toko ke posisinya yang sekarang 

hanya da;a, waktu empat tahun. Banyak pengetahuan yang dimilikinya selarang diperoleh 

melalui system ROI. System tersebut juga memberinya kebebasan melakukan apa yang terbaik ia 

lakukan-manajemen personel. “Kalau Anda pakar dan manajer yang akan membangun 

penjualan, hal terakhir  yang harus selalu Anda lakukan adalah duduk di meja Anda mengerjakan 

angka-angka,” kata Mathieu. “Anda harus memgembangkan tim Anda.” 

Sejak menerapkan system baru tersebut pada tahun 1985, penjualan di Mrs Fields terus 

meningkat. Juga, keluar-masuknya karyawan secara mendasar lebih rendah daripada perusahan-

perusahaan lain dalam industry makan cepat saji di semua tingkatan. .(Schuler, Randall S and 

Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi 

keenam jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga) 

  

 

Dapatkan eBook dan e-article lainya di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 

 

http://www.thedarmogandul.wordpress.com/

