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ABSTRAK
This research analyze the cleaning service quality of ISS Indonesia based on Brady and Cronin
empirical research (2001) where the service quality was divided into three dimensional quality of interaction
quality, physical environment quality, and outcome quality. This research use gap analysis and importance
performance analysis to find the gap between expected service quality and perceived service quality by the food
court tenant from the two malls that uses the ISS Indonesia’s cleaning service that is Margo City and Pondok
Indah Mall. This research also tests the differences of cleaning service quality between the two malls.
Kata Kunci: Perceived Service Quality, Gap Analysis, Importance Performance Analysis, Malls

1.

PENDAHULUAN
Perkembangan
pusat
perbelanjaan
di
Indonesia dimulai pada awal tahun 90-an dengan
maraknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan
(shopping centre) yang kemudian seiring dengan
perkembangannya dipadukan dengan konsep hiburan
(entertainment). Dewasa ini mall dibangun dengan
berbagai konsep-konsep yang berbeda dan terus
dikembangkan, hal ini terlihat dengan adanya
perkembangan ketertarikan konsumen akan tempattempat hang-out lebih diminati daripada sekedar
tempat belanja.
Salah satu atribut penting dalam konsep one
stop shopping adalah tersedianya food court (stan
makanan). Adanya food court dalam pusat
perbelanjaan selain untuk menghilangkan rasa lapar,
juga dapat memberikan lebih banyak waktu untuk
pengunjung dalam menikmati rekreasinya di pusat
perbelanjaan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan
suasana yang nyaman menjadi salah satu elemen
penting dalam pembangunan food court.
Pengembangan food court menjadi tugas
tersendiri bagi manajemen pusat perbelanjaan.
Mereka dapat mengembangkan sendiri food court
tersebut atau menggunakan jasa pihak ketiga dalam
pengembangannya.
Salah satu pihak ketiga yang menangani food
court di beberapa pusat perbelanjaan adalah ISS
Indonesia. ISS Indonesia adalah perusahaan
pemimpin pasar dalam penyedia fasilitas dan jasa

kebersihan di Indonesia. Saat ini ISS Indonesia telah
memiliki lebih dari 2000 pelanggan dengan lebih dari
53.000 karyawan (iss.co.id).
ISS Indonesia sebagai penyedia jasa sangat
mengutamakan kualitas dari jasa yang mereka
berikan. Bahkan tergambar dalam salah satu nilai
perusahaan, “Quality, We Deliver.” Nilai inilah yang
menjadi penuntun para karyawan mereka dalam
bersikap.
Dalam bidang industri Jasa, kualitas
layananlah yang memainkan peranan penting dalam
member nilai tambah terhadap pengalaman layanan
secara keseluruhan. Sejak kualitas superior menjadi
salah satu faktor penting dalam pengendalian industri
layanan, Lee, Barker, & Kandampully (2003)
menyarankan bahwa meningkatkan kualitas layanan
diseluruh departemen menjadi yang utama dalam
kelangsungan industri” (Pei, Akbar & David, 2006).
Seorang pelanggan akan mengevaluasi
kualitas layanan berdasarkan persepsi mereka.
Perceived quality sesungguhnya tidak dapat
diterapkan secara obyektif, karena lebih merupakan
persepsi pelanggan, serta melibatkan kepentingan
para pelanggan tersebut.
Brady dan Cronin (2001) menggambarkan
dalam penelitian empiriknya bahwa, persepsi
pelanggan terhadap kualitas layanan ini terdiri dari
tiga kulitas, yaitu, kualitas interaksi, kualitas
lingkungan fisik dan kualitas hasil. Ketiga kualitas
inilah yang akan membentuk persepsi pelanggan
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secara keseluruhan. Kualitas layanan ini dipisahkan
guna memudahkan pihak manajemen dalam melihat
evaluasi pelanggan terhadap masing-masing kualitas.
Penelitian ini mencoba mengembangkan
model dari Brady dan Cronin, menggunakan tiga
kualitas tersebut dalam penyediaan jasa fasilitas
kebersihan secara menyeluruh (kebersihan dan
penataan ruangan) yang diberikan oleh ISS Indonesia
untuk food court di dua pusat perbelanjaan yaitu
Margo City dan Mal Pondok Indah.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat perbedaan antara kualitas
layanan kebersihan yang diharapkan dengan yang
dipersepsikan oleh penyewa kios food court di
Margo City terhadap kualitas layanan kebersihan
dari ISS Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan antara kualitas
layanan kebersihan yang diharapkan dengan yang
dipersepsikan oleh penyewa kios food court di
Mal Pondok Indah terhadap kualitas layanan
kebersihan dari ISS Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan kualitas layanan
kebersihan dari ISS Indonesia di Margo City
dengan Mal Pondok Indah?
Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada penggunaan model
dari Brady dan Cronin (2001) untuk menilai
kesenjangan antara harapan dengan persepsi terhadap
kualitas layanan kebersihan yang diberikan oleh ISS
Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah
karyawan dari penyewa kios food court di Margo
City dan Mal Pondok Indah. Penentuan responden
dilakukan dengan metode purposive sampling.
2.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Konsep Layanan
Menurut Kottler (1999, p.83), layanan adalah
setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya
tidak
berwujud,
serta
tidak
menghasilkan
kepemilikan akan sesuatu hal tersebut. Menurut
Umar (2003, p.38), layanan secara umum adalah rasa
menyenangkan yang diberikan kepada orang lain
disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi
segala kebutuhan mereka.
Lebih lanjut Kotler, Bowen, Makens, (1999,
p.42) mengemukakan bahwa ada empat karakteristik
layanan, yaitu:
1. Tidak Berwujud (intangibility)
Tidak seperti barang yang dijual, layanan tidak
bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau
dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi
ketidakpastian yang disebabkan oleh service
intangibility, pelanggan berusaha untuk mencari
bukti yang dapat dilihat atau tangible yang dapat
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memberikan informasi dan keyakinan mengenai
layanan tersebut.
2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability)
Di sebagian besar bisnis layanan, penjual maupun
pembeli harus hadir sehingga transaksi dapat
terjadi. Pelanggan menghubungi karyawan
merupakan bagian dari produk yang dijual. Service
Inseparability juga mengandung arti bahwa
pelanggan merupakan bagian dari produk. Seorang
manajer harus mampu mengatur pelanggan
sehingga seorang pelanggan tidak menciptakan
ketidakpuasan terhadap pelanggan lain.
3. Berubah-ubah (variability)
Layanan sifatnya berubah-ubah, artinya layanan
tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan
dan dimana serta bagaimana layanan tersebut
disediakan.
4. Tidak tahan lama (perishability)
Layanan tidak dapat disimpan. Sebuah hotel
dengan 100 kamar yang hanya menjual 60 kamar
tidak dapat menyimpan atau menginventaris 40
kamar yang tidak terjual
Kualitas Layanan
Kualits layanan merupakan suatu pernyataan
tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari
perbandingan antara ekspektasi (harapan) dengan
kinerja (hasil) (Usmara,2003, p.231).
Definisi lain kualitas layanan adalah ukuran
sejauh mana suatu pelayanan yang diberikan dapat
memenuhi harapan pelanggan (Assegaff, 2009,
p.173).
Penilaian Kualitas Layanan
Parasuraman, Berry, dan Zeithaml (1985),
mendefinisikan kualitas layanan (perceived service
quality) sebagai perbandingan antara harapan dan
persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan.
Definisi ini telah diterima dan digunakan secara luas
dan umum. Lebih lanjut, menurut Parasuraman dkk.
terdapat lima kesenjangan yang terjadi dalam service
quality, yaitu:
1. Kesenjangan antara harapan konsumen dengan
persepsi manajemen. Kesenjangan ini disebabkan
karena ketidakcukupan komunikasi antara
petugas di level front line service dengan
manajemen
2. kesenjangan antara persepsi manajemen dengan
spesifikasi kualitas layanan di mata konsumen.
Kesenjangan ini disebabkan karena tidak adanya
penyampaian standarisasi yang jelas dari pihak
manajemen kepada pihak konsumen dan juga
karena tidak ada standarisasi tugas kepada pihak
front line service.
3. Kesenjangan antara spesifikakasi kualitas
penyampaian jasa. Hal ini bisa terjadi apabila
standar-standar yang ditetapkan manajemen
saling bertentangan sehingga tidak dapat dicapai.
Misalnya karyawan diminta untuk harus
meluangkan waktu mendengarkan keluhan
pelanggan dan melayani mereka dengan cepat
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4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan
komunikasi eksternal. Kesenjangan ini bisa
terjadi apabila apa yang dikomunikasikan
(dipromosikan) perusahaan kepada pihak luar
berbeda dengan kondisi nyata yang dijumpai
pelanggan pada perusahaan tersebut.
5. Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan
jasa yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi
apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan
dengan cara yang berbeda dan salah dalam
mempersepsikan kualitas jasa tersebut.
Konsep Perceived Quality
Cleland dan Bruno (1996) dalam Simamora
(2004, p.115), menyampaikan tiga prinsip tentang
perceived quality, yaitu:
1. kualitas bersumber pada aspek produk dan
bukan produk atau seluruh kebutuhan bukan
harga (nonprice needs) yang dicari pelanggan
untuk memuaskan kebutuhannya.
2. Kualitas ada kalau bisa masuk persepsi
pelanggan. Kalau pelanggan mempersepsikan
kualitas sebuah produk rendah, maka kualitas
produk itu rendah, apapun realitasnya. Persepsi
lebih penting daripada realitas. Pelanggan
membuat keputusan berdasarkan persepsi, bukan
realitas. Jadi persepsi adalah realitas.
3. Perceived reality diukur secara relatif terhadap
pesaing.
Konsep Perceived Service Quality
Perceived service quality menurut Zeithaml
(2003) dalam Lukman (2008) merupakan dasar dari
terbentuknya sebuah kualitas dan dapat digunakan
untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Menurut Brady dan Cronin (2001) pelanggan
mengevaluasi kualitas layanan didasarkan pada tiga
kualitas, yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan
fisik, dan kualitas hasil. Dan hasil evaluasi ini yang
membentuk sebuah persepsi pelanggan tentang
layanan secara keseluruhan.
Lebih lanjut Brady dan Cronin (2001)
menggambarkan masing-masing dari tiga kualitas itu
dalam sembilan subdimensi yang langsung mengukur
masing-masing kualitas, yaitu:
1. Kualitas interaksi,
Karakteristik layanan yang tidak berwujud dan
tidak dapat terpisahkan menjadikan interaksi
antar individu yang terjadi selama proses
penyampaian jasa, menjadi faktor penentu
terbesar bagi pelanggan dalam mempersepsikan
kualitas jasa tersebut. Dan proses interaksi
tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara staf
bersikap, berperilaku terhadap pelanggannya
serta keahlian yang mereka miliki. Kualitas
interaksi digambarkan dalam tiga subdimensi,
yaitu:
a. Sikap, yaitu kepribadian yang dimiliki oleh
staf yang menunjukkan keramahan terhadap
pelanggan.
Contohnya,
sikap
dan
kepribadian dari staf di food court sangat

mempengaruhi pendapat pelanggan, staf di
sana sangat ramah kepada pelanggan.
b. Perilaku, disini dimaksudkan dengan sifat
yang baik dari staf, serta kemauan untuk
melayani. Contohnya, ketika ada barang
pelanggan yang tertinggal, staf itu langsung
mengejar untuk mengembalikan uang yang
terjatuh.
c. Keahlian, yaitu kemampuan staf dalam
melaksanakan pekerjaannya dan memiliki
pengetahuan yang bagus serta bisa
menjawab pertanyaan dari para pelanggan
dengan cepat.
2. Kualitas lingkungan fisik
Sebagian besar proses penyampaian jasa,
melibatkan kehadiran pelanggan di dalamnya,
oleh karena itu lingkungan fisik dapat
memberikan dampak yang signifikan bagi
pelanggan dalam mempersepsikan kualitas jasa
yang disampaikan. Kualitas ini digambaran
dalam tiga subdimensi, yaitu:
a. Kondisi lingkungan, yaitu suatu kondisi
yang dapat memberikan kenyamanan yang
berkenaan
dengan
aspek
nonvisual.
Contohnya, piring terlihat bersih, namun
masih tercium aroma sisa makanan
sebelumnya.
b. Desain, berhubungan dengan tata letak atau
arsitektur ruangan. Contohnya, letak kursi
antar meja satu dengan yang lain terlalu
dekat, sehingga menyulitkan pelanggan
untuk bergerak.
c. Faktor sosial, yaitu jumlah dan tipe
pelanggan lain yang berada dalam lingkugan
layanan. Contohnya, penyewa kios lain
kurang memperhatikan kebersihan kiosnya.
3. Kualitas hasil,
Gronroos (1984) mendefinisikan kualitas hasil
sebagai “kesan apa yang tertinggal bagi
pelanggan setelah proses penyampaian layanan
selesai.” Atau dapat disimpulkan kualitas hasil
adalah apa yang pelanggan dapatkan, ketika
proses produksi jasa dan interaksi-interaksi
antara pelanggan dengan penyedia layanan
selesai. Kualitas ini digambarkan dalam tiga
subdimensi, yaitu:
a. Waktu tunggu, yaitu waktu yang digunakan
pelanggan untuk menunggu kualitas yang
didapat. Contohnya, untuk menunggu
perabotan selesai di cuci membutuhkan
waktu satu jam.
b. Bentuk nyata, yaitu segala sesuatu yang
berwujud. Contohnya, kualitas hasil dari
kebersihan di food court tersebut
memuaskan.
c. Valensi, yaitu ukuran tentang pengalaman
yang bisa baik ataupun buruk. Contohnya,
ketika penyewa kios food court menutup
kios di waktu jam tutup, para staf merasa
mendapat
pengalaman
menyenangkan
karena staf melaksanakan tugasnya dengan
baik.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis
Penelitian yang dilakukan oleh Brady dan
Cronin dengan memisahkan kualitas layanan ke
dalam tiga kualitas, yaitu kualitas interaksi, kualitas
lingkungan fisik, dan kualitas hasil, sangat
memudahkan manajemen dalam mengatasi kesulitan
dalam penentuan poin-poin yang menjadi ukuran
pelanggan itu puas ataupun kecewa. Oleh karena itu,
hipotesis sementara yang dapat diambil adalah:
H1: Terdapat perbedaan rata-rata kualitas layanan
yang diharapkan dengan yang dipersepsikan
oleh penyewa kios food court di Margo City
terhadap kualitas layanan kebersihan yang
diberikan oleh ISS Indonesia.
H2: Terdapat perbedaan rata-rata kualitas layanan
yang diharapkan dengan yang dipersepsikan
oleh oleh penyewa kios food court di Mal
Pondok Indah terhadap kualitas layanan
kebersihan yang diberikan oleh ISS Indonesia.
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H3: Terdapat perbedaan kualitas antara layanan
kebersihan yang diberikan oleh ISS Indonesia
kepada penyewa kios food court di Margo City
dengan Mal Pondok Indah.
METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di food court
yang berada dalam dua pusat perbelanjaan yang
berlokasi di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa
Barat yaitu Margo City dan Mal Pondok Indah. Dua
lokasi ini dipilih karena keduanya menggunakan jasa
layanan kebersihan dari ISS Indonesia untuk food
court-nya.
Perbedaan lokasi menjadi pertimbangan
utama dalam memilih kedua pusat perbelanjaan ini.
Margo City letaknya di pinggir kota Jakarta,
sementara Mal Pondok Indah terletak di kota Jakarta.
Selain itu jarak keduanya tidak terlalu jauh dengan
sasaran pasar yang sama yaitu menengah ke atas.
Gambaran Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
karyawan penyewa kios food court di Margo City
dan Mal Pondok Indah. Untuk food court Margo
City, terdapat 18 kios, sementara di food court Mal
Pondok Indah, terdapat lebih dari 30 kios. Dimana
masing-masing kios terdapat 1-2 orang karyawan.
Sampel
Pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling, hal ini dikarenakan populasi dari
karyawan penyewa kios food court dari Margo City
hanya berjumlah sekitar 30 orang, sementara untuk
karyawan penyewa kios food court Mal Pondok
Indah terdapat lebih dari 60 rang, maka agar kedua
food court berimbang diambil 30 responden dari
Margo City dan 30 responden dari Mal Pondok
Indah.
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Instrumen Penelitian
Tabel 1. Instrumen Penelitian
Variabel
Definisi Operasional
Dimensi
Kualitas
Interaksi hubungan atau proses sikap
(X1)
komunikasi
yang
terjadi antara Staf ISS Perilaku
Indonesia
dengan
Penyewa Kios food Keahlian
court.

Kualitas Lingkungan Kualitas
lingkungan Kondisi Lingkungan
Fisik (X2)
food court selama
proses layanan terjadi Desain
(jam operasional).
Faktor Sosial
Kualitas Hasil (X3)

Kualitas yang didapat Waktu Tunggu
setelah seluruh proses
layanan
selesai
disampaikan.
Bukti Nyata
Valensi

Variabel
Definisi Operasional
Dimensi
Kualitas
Interaksi hubungan atau proses sikap
(X1)
komunikasi
yang
terjadi antara Staf ISS Perilaku
Indonesia
dengan
Penyewa Kios food Keahlian
court.

Kualitas Lingkungan Kualitas
lingkungan Kondisi Lingkungan
Fisik (X2)
food court selama
proses layanan terjadi Desain
(jam operasional).
Faktor Sosial
Kualitas Hasil (X3)

Kualitas yang didapat Waktu Tunggu
setelah seluruh proses
layanan
selesai
disampaikan.
Bukti Nyata
Valensi

Indikator
Staf yang ramah
Staf yang siaga
Staf berperilaku baik
Staf dapat diandalkan
Staf melakukan pekerjaan
dengan baik
Staf jarang melakukan
kesalahan
Tata Letak Meja dan Kursi
Kebersihan food court
Ruangan Merokok
Ffasilitas tambahan
Perilaku karyawan kios lain
Perilaku pengunjung
Kecepatan membersihkan
perabotan
Kecepatan membersihkan
kejadian tidak terduga
keberihan food court
Hasil pekerjaan
Pengalaman Menyenangkan
Staf mencoba memberikan
pengalaman menyenangkan
Indikator
Staf yang ramah
Staf yang siaga
Staf berperilaku baik
Staf dapat diandalkan
Staf melakukan pekerjaan
dengan baik
Staf jarang melakukan
kesalahan
Tata Letak Meja dan Kursi
Kebersihan food court
Ruangan Merokok
Ffasilitas tambahan
Perilaku karyawan kios lain
Perilaku pengunjung
Kecepatan membersihkan
perabotan
Kecepatan membersihkan
kejadian tidak terduga
keberihan food court
Hasil pekerjaan
Pengalaman Menyenangkan
Staf mencoba memberikan
pengalaman menyenangkan

No. Butir
1, 19
2, 20
3, 21
4, 22
5, 23
6, 24
7, 25
8, 26
9, 27
10, 28
11, 29
12, 30
13, 31
14, 32
15, 33
16, 34
17, 35
18, 36
No. Butir
1, 19
2, 20
3, 21
4, 22
5, 23
6, 24
7, 25
8, 26
9, 27
10, 28
11, 29
12, 30
13, 31
14, 32
15, 33
16, 34
17, 35
18, 36

Sumber: Berbagai Sumber Diolah
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah survei dengan
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang
dibagikan kepada responden. Teknik ini digunakan
untuk mengumpulkan data primer guna menguji
fakta, persepsi, sikap dan perilaku responden
terhadap kualitas layanan dan kinerja karyawan.
karena
penelitian
ini
menggunakan
kesenjangan antara kualitas yang diharapkan dengan
kualitas yang dipersepsikan, maka terdapat dua skala
Likert yang digunakan dalam penelitian ini yang
masing-masing terdiri atas empat pilihan sikap
alternatif.

Tabel 2. Skala Likert berdasarkan Pendapat
Responden terhadap kualitas yang diharapkan
No Pendapat Responden
Skor
Skala
Likert
1.
Tidak Penting (TP)
1
2.

Kurang Penting (KP)

2

3.

Penting (P)

3

4.

Sangat Penting (SP)

4

Tabel 3. Skala Likert berdasarkan Pendapat
Responden terhadap kualitas yang dipersepsikan
No Pendapat Responden
Skor
Skala
Likert
1.
Sangat Tidak Setuju 1
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(STS)
2.

Tidak Setuju (TS)

2

3.

Setuju (S)

3

4.

Sangat Setuju (SS)

4

Teknik Analisis Data
1. Analisis Deskriptif
Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang
digunakan adalah:
a. Distribusi frekuensi (fi)
b. Transformasi Data
Karena penelitian ini menggunakan skala
likert (ordinal) maka data terlebih dahulu
diubah menjadi data interval dengan
menggunakan metode succesive interval.
c. Mean (X)
Dilakukannya analisis ini untuk memenuhi
tujuan penelitian, yaitu mengetahui persepsi
penyewa kios food court terhadap kualitas
layanan yang diberikan oleh ISS Indonesia di
Margo City dan Mal Pondok Indah.
2. Analisis Kesenjangan
Tahapan dalam analisis kesenjangan diawali
dengan mencari nilai rata-rata dari kualitas layanan
kebersihan yang diberikan oleh ISS Indonesia yang
diharapkan dengan yang dipersepsikan oleh penyewa
kios food court di kedua pusat perbelanjaan tersebut.
Untuk mencari rata-rata dari masing-masing atribut,
kita gunakan rumusan sebagai berikut (Supranto,
2003):
X =

X
n

i

dan Y =

Y

i

Dari proposisi 8 diatas, secara ringkas dapat
kita rumuskan sebagai berikut:
1. Jika Q > 0 maka ES > PS; pelanggan kurang puas
atas layanan yang diterima;
2. Jika Q = 0 maka ES = PS; pelanggan puas atas
layanan yang diterima;
3. Jika Q < 0 maka EC < PS; pelanggan lebih dari
puas atas layanan yang diterima atau mengalami
kondisi ideal.
3. Importance Performance Analysis
Keseluruhan dimensi kualitas layanan kebersihan
yang diberikan oleh ISS Indonesia akan dijabarkan
dalam diagram kartesius. Diagram kartesius
merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat
kuadran yang dibatasi oleh dua buah garis yang
berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X, Y),
dimana X merupakan rata-rata keseluruhan dari
nilai rata-rata masing-masing dimensi kualitas
layanan yang dipersepsikan dan Y adalah rata-rata
dari nilai rata-rata masing-masing dimensi kualitas
layanan yang diharapkan. Sumbu mendatar (X) akan
diisi oleh nilai rata-rata kualitas layanan yang
dipersepsikan dan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh
nilai rata-rata kualitas layanan yang diharapkan.
Perhitungan X dan Y diperoleh dari rumus berikut
ini (Supranto, 2003) :

X =

n

Dimana :
X = Nilai rata-rata kualitas layanan kebersihan
yang dipersepsikan
Y = Nilai rata-rata kualitas layanan kebersihan
yang diharapkan
n
= Banyaknya jumlah responden
Setelah kedua nilai rata-rata yang diharapkan
dan yang dipersepsikan diperoleh, langkah
selanjutnya adalah dengan melakukan perbandingan
dari kedua nilai rata-rata tersebut. Tata cara
melakukan perbandingan antara Harapan dengan
Yang Terjadi yaitu dengan memperhatikan Proposisi
8 tulisan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, (1985)
yang berbunyi :
“(a) Kala ES (nilai rata-rata yang diharapkan) >
PS (nilai rata-rata yang dipersepsikan), kualitas
diterima lebih kecil ketimbang kepuasan dan akan
membawa pada kualitas tidak bisa diterima secara
total, dengan meningkatkan kesenjangan antara
ES dan PS; (b) Kala ES = PS, kualitas diterima
adalah memuaskan; (c) Kala ES < PS, kualitas
diterima lebih dari yang diharapkan dan akan
membawa pada kualitas
ideal, dengan
meningkatkan kesenjangan antara ES dan PS.”
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X
i 1

i

dan

Y =

Y

i

i 1

k

k

Dimana :
K = Banyaknya indikator/atribut-atribut dari masingmasing dimensi kualitas layanan (k = 9)
Tinggi
Tingkat
Harapan

Kuadran A

Kuadran B

Prioritas Utama

Pertahankan
Prestasi

Kuadran C

Kuadran D

Prioritas Rendah

Mungkin Terlalu
Berlebihan

Y

Rendah
X

Tingkat persepsi

Sumber: Supranto (2003)
Gambar 2. Diagram Kartesius
Dari diagram kartesius di atas, pihak ISS
Indonesia dapat mengetahui peringkat dari kualitas
layanan yang diharapkan dan yang dipersepsikan
oleh penyewa kios, sehingga identifikasi atribut mana
yang perlu dilakukan perbaikan dapat dilakukan
dengan lebih mudah. Berikut adalah cara
mengidentifikasi peringkat atribut berdasarkan
diagram kartesius:
A. Kuadran A
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Wilayah ini menunjukan atribut-atribut dari
dimensi kualitas layanan yang memiliki harapan
tinggi namun dipersepsikan rendah oleh pihak
peyewa kios. Atribut-atribut kualitas layanan yang
berada dalam wilayah ini harus menjadi prioritas
utama perbaikan bagi ISS Indonesia karena belum
memenuhi harapan konsumen, dengan melakukan
perbaikan secara berkesinambungan.
B. Kuadran B
Wilayah ini menunjukkan atribut-atribut kualitas
layanan yang memperlihatkan tingkat harapan dan
tingkat kinerja yang tinggi. Atribut-atribut yang
termasuk dalam kuadran ini harus terus
dipertahankan dan dikelola dengan baik karena
keberadaanya telah memenuhi harapan dari para
penyewa kios.
C. Kuadran C
Wilayah ini memuat atribut-atribut kualitas
layanan yang memiliki tingkat harapan dan tingkat
kinerja di bawah rata-rata (rendah). Atribut-atribut
komunkasi organisasi yang dilakukan dengan paspasan oleh pihak ISS Indonesia dan tidak
dianggap sebagai suatu kualitas layanan yang baik
oleh penyewa kios, namun atribut-atribut kualitas
layanan yang termasuk dalam kuadran ini tetap
perlu diwaspadai, dicermati dan dikontrol.
D. Kuadran D
Wilayah ini memuat atribut-atribut kualitas
layanan yang `memiliki tingkat harapan yang
rendah sedangkan tingkat kinerjanya tinggi.
Atribut-atribut kualitas layanan yang termasuk
dalam kuadran ini dalam pelaksanaannya
dirasakan terlalu berlebihan oleh penyewa kios.
4. Analisis Perbedaan
Untuk analisis perbedaan, teknik statistik yang
digunakan adalah Uji Beda Dua Rata-Rata dengan
Paired Sample T-Test untuk menguji hipotesis
yang pertama dan kedua, yaitu melihat perbedaan
rata-rata kualitas layanan yang diharapkan dengan
yang dipersepsikan untuk masing-masing food
court. Dan untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu
perbedaan kesenjangan rata-rata antar kedua pusat
perbelanjaan.

4. PEMBAHASAN
Demografi Responden
Karakteristik responden dibagi menjadi 3 kelompok,
yaitu jenis kelamin, usia, dan lama bekerja di food
court.
Tabel 4. Demografi Responden (Jenis Kelamin)
Jenis
Jumlah
Prosentase
Kelamin
(Orang)
Laki-Laki
25
42%
Perempuan
35
58%
Jumlah
60
100%
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 4 menunjukkan bahwa, sebagian besar
karyawan dari penyewa kios food court di kedua

pusat perbelanjaan tersebut adalah perempuan (58%),
sementara sisanya (42%) adalah laki-laki.
Tabel 5. Demografi Responden (Usia)
Jumlah
Usia
Prosentase
(Orang)
<20
33%
20
tahun
20 – 30
50%
30
tahun
>30
17%
10
tahun
Jumlah
60
100%
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 5 menunjukkan bahwa usia karyawan yang
paling banyak bekerja di food court kedua pusat
perbelanjaan tersebut berada dikisaran 20 sampai 30
tahun (50%), sementara karyawan yang berusia
kurang dari 20 tahun masih lebih banyak (33%)
daripada yang berusia di atas 30 tahun (17%).
Tabel 6. Demografi Responden (Lama Bekerja)
Lama
Jumlah
Prosentase
Bekerja
(Orang)
<1 bulan
0
0%
1-6 bulan
5
8%
>6 bulan
55
92%
Jumlah
60
100%
Sumber: Data Primer Diolah
Dari Tabel 6 terlihat bahwa, hampir seluruh
responden telah bekerja lebih dari 6 bulan (92%),
sedangkan yang bekerja antara 1 – 6 bulan hanya
berjumlah 5 orang saja (8%). Tabel ini juga
menunjukkan bahwa, seluruh responden sedikitnya
telah menggunakan layanan kebersihan dari ISS
Indonesia selama lebih dari 1 bulan.
Hal ini dirasa cukup untuk menjadi dasar
bahwa semua responden telah merasakan dan
mempunyai harapan serta persepsi terhadap kualitas
layanan kebersihan yang diberikan oleh ISS
Indonesia di dua pusat perbelanjaan tersebut.

Margo City
1. Analisis Kesenjangan
Tabel 7. Kesenjangan Antara Nilai Harapan dan
Kenyataan di Margo City
No

Atribut

Harapan

Persepsi

gap

Kualitas Interaksi
1

Sikap

4.062

3.621

0.441

2

Perilaku

4.269

3.733

0.536

3

Keahlian

4.127

3.991

0.136

Rata-Rata

4.153

3.782

0.371

Kualitas Lingkungan Fisik
Kondisi Lingkungan
4
Fisik

4.193

3.363

0.830
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5

Desain

3.776

3.227

0.549

6

Faktor Sosial

3.921

3.227

0.694

3.963

3.272

0.691

Rata-Rata
Kualitas Hasil
7

Waktu Tunggu

3.557

4.083

-0.526

8

Bukti Nyata

3.777

3.940

-0.163

9

Valensi

3.277

3.421

-0.144

Rata-Rata

3.537

3.815

-0.278

Total Rata-Rata

3.884

3.623

0.262

Sumber: Data Primer Diolah
Atribut yang paling tidak memenuhi harapan
dari penyewa kios food court di Margo City adalah
kondisi lingkungan fisik, dengan nilai rata-rata 0,830.
Hal ini bisa menjadi masalah serius, karena kondisi
lingkungan fisik adalah faktor yang juga terlihat dan
dirasakan langsung oleh penyewa kios food court di
Margo City. Sebaliknya atribut yang paling
memenuhi bahkan melebihi harapan dari penyewa
kios food court di Margo City adalah atribut waktu
tunggu dengan nilai rata-rata sebesar -0,526. Hal ini
mengindikasikan staf melakukan pekerjaannya
dengan cepat sehingga meminimalisir waktu tunggu
selama proses layanan disampaikan.
Secara keseluruhan kesenjangan antara
kualitas layanan yang dipersepsikan belum mampu
memenuhi harapan dari penyewa kios food court.

Enam (6) dari Sembilan (9) atribut
menunjukkan performa dari kualitas layanan yang
diberikan oleh ISS Indonesia masih berada dibawah
harapan. Hal ini juga terlihat dari nilai rata-rata
keseluruhan dari kesenjangan sebesar 0,262.
2. Importance Performance Analysis
Importance Performance Analysis Margo City
3.623

4.4

2

3. Uji Beda Paired Sample t-test Margo City
Tabel 8. Hasil Uji Paired Sample T-Test Margo City
Paired Differences
Pair
T
Sig
Mean
S. D.
ES-PS
0,261633 0,515568 2,780 0,009
Margo
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 8 menunjukkan bahwa dari hasil uji beda
dengan menggunakan uji t antara kualitas layanan
yang diharapkan dengan yang dipersepsikan di
Margo City, diperoleh nilai signifikansi 0,009.
Tingkat signifikansi tersebut berada dibawah 0,05,
maka kesimpulannya Ho ditolak, berarti terdapat
perbedaan rata-rata antara kualitas layanan yang
diharapkan dengan kualitas yang dipersepsikan oleh
penyewa kios food court di Margo City. Besarnya
perbedaan rata-rata ditunjukkan oleh nilai Mean
Differences yaitu sebesar 0,261633.
Mal Pondok Indah
1. Analisis Kesenjangan
Tabel 9. Kesenjangan Antara Nilai Harapan dengan
Kenyataan di Pondok Indah
No

Atribut

Harapan

Persepsi

gap

Kualitas Interaksi
1

Sikap

4.062

3.546

0.516

2

Perilaku

4.127

3.924

0.203

3

Keahlian

3.727

4.227

-0.500

RATA-RATA

3.972

3.899

0.073

Kualitas Lingkungan Fisik
Kondisi Lingkungan
4
Fisik

4.347

3.421

0.927

5

Desain

3.363

3.583

-0.220

6

Faktor Sosial

3.583

3.347

0.236

3.765

3.450

0.314

4

4.2

3
1

4.0
Harapan

fisik. ketiga atribut ini berada di kuadran A (prioritas
utama), yaitu atribut-atribut yang dipersepsikan
rendah oleh penyewa kios food court di Margo City.
Selain atribut diatas, atribut desain dari variabel
kualitas lingkungan fisik juga patut diwaspadai,
karena atribut ini letaknya mendekati kuadran A
dalam diagram kartesius IPA di Margo City.

6

3.884
5

3.8

8

3.6

7

3.4

RATA-RATA

9

3.2
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
Persepsi

3.8

3.9

4.0

4.1

Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 3. Diagram IPA Margo City
Secara keseluruhan, terdapat tiga (3) atribut
yang harus mendapat perhatian lebih dari manajemen
ISS Indonesia di Margo City, yaitu atribut sikap dari
variabel kualitas interaksi, atribut kondisi lingkungan
fisik dari variabel kualitas lingkungan fisik dan
atribut faktor sosial dari variabel kualitas lingkungan
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Kualitas Hasil
7

Waktu Tunggu

3.494

4.083

-0.590

8

Bukti Nyata

3.921

4.083

-0.163

9

Valensi

3.255

3.491

-0.236

RATA-RATA

3.556

3.886

-0.329

TOTAL RATA-RATA

3.764

3.745

0.019

Sumber: Data Primer Diolah
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Atribut yang paling tidak memenuhi harapan
dari penyewa kios food court di Mal Pondok Indah
adalah kondisi lingkungan fisik, dengan nilai ratarata 0,927. Hal ini bisa menjadi masalah serius,
karena kondisi lingkungan fisik adalah faktor yang
juga terlihat dan dirasakan langsung oleh penyewa
kios food court di Mal Pondok Indah. Sebaliknya
atribut yang paling memenuhi bahkan melebihi
harapan dari penyewa kios food court di Mal Pondok
Indah adalah atribut waktu tunggu, dengan nilai ratarata -0,590. Hal ini mengindikasikan staf melakukan
pekerjaannya dengan cepat sehingga meminimalisir
waktu tunggu selama proses layanan disampaikan.
Secara keseluruhan kesenjangan antara
kualitas layanan yang diharapkan dengan yang
dipersepsikan cukup memuaskan lima dari Sembilan
atribut mampu memenuhi harapan penyewa kios food
court di Mal Pondok Indah. Hal tersebut ditunjukkan
dengan nilai rata-rata kesenjangan yang hanya
sebesar 0,019.

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari hasil uji
beda dengan menggunakan uji t antara kualitas
layanan yang diharapkan dengan yang dipersepsikan
di Mal Pondok Indah, diperoleh nilai signifikansi
0,789. Nilai signifikansi tersebut jauh berada di atas
0,05 maka kesimpulannya Ho diterima, berarti tidak
terdapat perbedaan rata-rata antara kualitas layanan
yang diharapkan dengan kualitas yang dipersepsikan
oleh penyewa kios food court di Mal Pondok Indah.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang
dipersepsikan cukup memenuhi harapan dari
penyewa kios food court di Mal Pondok Indah.

2. Importance Performance Analysis

Kualitas Interaksi

Importance Performance Analysis Mal Pondok Indah
3.745

4.4

4

4.2

Tabel 11. Kesenjangan Antara Harapan dan Persepsi
di Kedua Pusat Perbelanjaan
No

Atribut

Harapan

Persepsi

gap

1

Sikap (M)

4.062

3.621

0.441

2

Sikap (PI)

4.062

3.546

0.516

3

Perilaku (M)

4.269

3.733

0.536

4

Perilaku (PI)

4.127

3.924

0.203

5

Keahlian (M)

4.127

3.991

0.136

6

Keahlian (PI)

3.727

4.227

-0.500

RATA-RATA

4.063

3.840

0.222

Kualitas Lingkungan Fisik
Kondisi Lingkungan
7
Fisik (M)
Kondisi Lingkungan
8
Fisik (PI)

4.193

3.363

0.830

4.347

3.421

0.927

9

Desain (M)

3.776

3.227

0.549

10

Desain (PI)

3.363

3.583

-0.220

11

Faktor Sosial (M)

3.921

3.227

0.694

12

Faktor Sosial (PI)

3.583

3.347

0.236

3.864

3.361

0.503

2
1

4.0
Harapan

Kedua Pusat Perbelanjaan
1. Analisis Kesenjangan

8

3.8

3

3.764

6

3.6

7

3.4

5
9

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
Persepsi

3.9

4.0

4.1

4.2

Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 4. Diagram IPA Mal Pondok Indah
Secara keseluruhan, terdapat dua (2) atribut
yang harus mendapat perhatian lebih dari manajemen
ISS Indonesia di Mal Pondok Indah, yaitu atribut
sikap dari variabel kualitas interaksi dan atribut
kondisi lingkungan fisik dari variabel kualitas
lingkungan fisik. kedua atribut ini berada di kuadran
A, yaitu atribut-atribut yang dipersepsikan rendah
oleh penyewa kios food court di Mal Pondok Indah.

RATA-RATA
Kualitas Hasil
13

Waktu Tunggu (M)

3.557

4.083

-0.526

14

Waktu Tunggu (PI)

3.494

4.083

-0.590

15

Bukti Nyata (M)

3.777

3.940

-0.163

3. Uji Beda Paired Sample T-Test Mal Pondok
Indah

16

Bukti Nyata (PI)

3.921

4.083

-0.163

17

Valensi (M)

3.277

3.421

-0.144

Tabel 10. Hasil Uji Paired Sample T-Test Mal
Pondok Indah
Paired DIfferences
Pair
T
Sig
Mean
S. D.
ES-PS
0,019333 0.392257 0,270
0,789
MPI
Sumber: Data Primer Diolah

18

Valensi (PI)

3.255

3.491

-0.236

RATA-RATA

3.547

3.850

-0.303

TOTAL RATA-RATA

3.824

3.684

0.140

Sumber: Data Primer Diolah
Dari Tabel 11 diatas, terlihat bahwa, variabel
kualitas lingkungan fisik adalah variabel yang paling
tidak memenuhi harapan dari penyewa kios food
court. Nilai 0,503 menunjukkan bahwa ISS Indonesia
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belum mampu memenuhi harapan dari penyewa kios
food court di kedua pusat perbelanjaan tersebut.
Untuk variabel yang performanya paling baik,
ditunjukkan oleh variabel kualitas hasil. Dengan nilai
rata-rata -0,303, menunjukkan bahwa layanan
kebersihan yang diberikan ISS Indonesia telah
melebih harapan para penyewa kios, dan
dipersepsikan dengan sangat baik. Bahkan
keseluruhan atribut dari variabel ini, menunjukkan
bahwa, hasil akhir atau bisa dikatakan, secara
keseluruhan kualitas layanan kebersihan yang
diberikan oleh ISS Indonesia sudah memuaskan.
Atribut dengan performa terbaik (persepsi
melebihi harapan) adalah waktu tunggu di Mal
Pondok Indah, dengan nilai rata-rata kesenjangan
sebesar -0,590. Sedangkan atribut dengan performa
terburuk (harapan melebihi persepsi) ditunjukkan
oleh kondisi lingkungan di Mal Pondok Indah, hal ini
ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,927.
Secara
keseluruhan,
kualitas
layanan
kebersihan yang diberikan oleh ISS Indonesia, masih
berada dibawah harapan para penyewa kios food
court, hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai
kesenjangan keseluruhan sebesar 0,140. Namun nilai
tersebut tidak berarti secara keseluruhan kualitas
layanan kebersihan yang diberikan oleh ISS
Indonesia belum dapat memuaskan penyewa kios
food court di kedua pusat perbelanjaan, hal ini
dibuktikan oleh variabel kualitas hasil, seluruh
atributnya menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini
menunjukkan bahwa,
walaupun kemampuan
interpersonal (kualitas interaksi) dan keadaan
lingkungan (kualitas lingkungan fisik) belum
memenuhi harapan para penyewa kios food court,
namun secara keseluruhan dan hasil akhir, kualitas
layanan kebersihan yang diberikan ISS Indonesia
cukup memuaskan.
2. Importance Performance Analysis
Importance Performance Analysis Dua Pusat Perbelanjaan
3.684

4.4

8
3
7

4.2

4
2

Harapan

4.0
3.8

11

1

16

20

9

15

12

3.6

5

19

6
13
14

21

3.4

3.824

10
17

18

3.2
3.2

3.4

3.6

3.8
Persepsi

4.0

4.2

Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 5. Diagram IPA Kedua Pusat Perbelanjaan
Secara keseluruhan, perubahan garis rata-rata
keseluruhan pada diagram kartesius untuk kedua
pusat perbelanjaan tidak terlalu signifikan, sehingga
tidak mengubah letak dari masing-masing atribut di
empat kuadran yang ada. Untuk variabel yang
menjadi prioritas utama dan perlu dilakukan
Proceedings SNIT 2012: Hal. E -110

pembenahan segera di kedua pusat perbelanjaan
adalah variabel kualitas lingkungan fisik, karena
letaknya di kuadran A. Koordinasi menyeluruh
dengan manajemen pusat perbelanjaan akan
meningkatkan performa dari variabel ini.
3. Uji Paired Sample T-Test Kedua Pusat
Perbelanjaan
Tabel 12. Hasil Uji Paired Sample T-Test Kedua
Pusat Perbelanjaan
Paired DIfferences
Pair
T
Sig
Mean
S. D.
ESPS Margo
0.2423
0.571454
2.322
0,027
– ESPS MPI
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari hasil uji
beda dengan menggunakan uji t antara kualitas
layanan di Margo City dan di Mal Pondok Indah,
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai
signifikansi ini masih berada dibawah 0,05, maka
kesimpulannya Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan
rata-rata antara kesenjangan kualitas layanan
kebersihan di kedua pusat perbelanjaan. Besarnya
perbedaan rata-rata ditunjukkan oleh nilai Mean
Differences yaitu sebesar 0,2423.
Keterbatasan Penelitian
Setiap penelitian memiliki keterbatasan.
Penelitian ini hanya menunjukkan atribut-atribut
mana saja yang kinerjanya rendah dan memerlukan
perbaikan. Untuk perbaikan kedepannya, seluruh
keputusan dikembalikan kepada ISS Indonesia.
Penelitian ini juga terbatas pada kualitas
layanan yang berinteraksi langsung dengan pengguna
layanan, sementara untuk layanan dengan interaksi
minim atau layanan dengan mesin otomatis, seperti
ATM, modifikasi model diperlukan agar lebih tepat
sasaran. Penelitian ini tidak memperhitungkan
produk dan kualitas produk yang ada. Selain itu
penelitian ini juga tidak memperhitungkan hubungan
dan pengaruh antar variabel, penelitian ini hanya
berfokus kepada kesenjangan antara harapan dengan
persepsi dari penyewa kios food court di kedua pusat
perbelanjaan tersebut.
5. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan
masalah tentang persepsi penyewa kios food court
terhadap kualitas layanan kebersihan ISS Indonesia
di Margo City dan Mal Pondok Indah, kesimpulan
yang diperoleh adalah:
1. Margo City
a.
Hasil uji beda dengan menggunakan uji t
antara kualitas layanan yang diharapkan dengan
yang dipersepsikan di Margo City, diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikansi
tersebut
berada
dibawah
0,05,
maka
kesimpulannya Ho ditolak, berarti terdapat
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perbedaan rata-rata antara kualitas layanan yang
diharapkan dengan kualitas yang dipersepsikan
oleh penyewa kios food court di Margo City.
Besarnya perbedaan rata-rata ditunjukkan oleh
nilai Mean Differences yaitu sebesar 0,261633.
2. Mal Pondok Indah
hasil uji beda dengan menggunakan uji t antara
kualitas layanan yang diharapkan dengan yang
dipersepsikan di Mal Pondok Indah, diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,789. Nilai signifikansi
tersebut jauh berada di atas 0,05 maka
kesimpulannya Ho diterima, berarti tidak terdapat
perbedaan rata-rata antara kualitas layanan yang
diharapkan dengan kualitas yang dipersepsikan
oleh penyewa kios food court di Mal Pondok
Indah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas
layanan yang dipersepsikan cukup memenuhi
harapan dari penyewa kios food court di Mal
Pondok Indah.
3. Kedua Pusat Perbelanjaan
Hasil uji beda dengan menggunakan uji t antara
kualitas layanan di Margo City dan di Mal Pondok
Indah, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027.
Nilai signifikansi ini masih berada dibawah 0,05,
maka kesimpulannya Ho ditolak, berarti terdapat
perbedaan rata-rata antara kualitas layanan yang
diharapkan dengan kualitas yang dipersepsikan
oleh penyewa kios food court di Margo City.
Besarnya perbedaan rata-rata ditunjukkan oleh
nilai Mean Differences yaitu sebesar 0,2423.
Saran
Saran dari penelitian ini dibagi dalam beberapa aspek
berikut:
1. Aspek Manajerial, penelitian ini menunjukkan
atribut-atribut kualitas layanan yang memerlukan
perbaikan, khususnya atribut-atribut yang terletak
dalam kuadran A (prioritas utama) dalam diagram
IPA.
2. Aspek Penelitian Lanjutan, penelitian ini dapat
diterapkan dalam unit bisnis lain, khususnya unit
bisnis yang memiliki interaksi langsung dengan
dengan konsumen.
3. Aspek
Ekstensifikasi,
untuk
penelitian
selanjutnya dapat membahas mengenai loyalitas
pelanggan dan strategi perbaikan kualitas
layanan.
4. Aspek Periodisasi, penelitian ini dapat dilakukan
secara periodik, per tahun dalam laporan audit, 2
(dua) atau 3 (tiga) tahun sekali
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