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Mystery Shopper (Pembeli misterius)! Dibenak Anda, mungkin terbayang gambaran seorang 

detektif yang mencicipi produk suatu perusahaan dengan cermat sekali atau mengamati melalui 

kaca pembesar untuk mencari bahan-bahan rahasia-tetapi pembeli misterius ini adalah orang-

orang normal yang dibayar $10 sekali berkunjung, dan menjadi bagian dari program penilaian 

kinerja berbasis tim jaringan restoran yang bermarkas di Boston. Menurut Ron M. Shaich, Salah 

satu derektur Utama Au Bon Pain, program tersebut dirancang untuk untuk memastikan 

perusahaan memenuhi amanat korporasinya mencapai keunggulan produk, lingkungan dan 

layanan. “Kalau sudah  mendapatkan pelanggan, Anda harus melihat apa yang Anda lakukan 

dari sudut pandang pelanggan,” demikian pendapatnya. 

Dengan 1.250 orang bekerja tetap dan 3.000 pekeja paruh waktu dalam daftar gaji, evaluasi 

kinerja bukanlah omset  $135 juta-ditambah 225 toko-sehingga perusahaan itu  melaksanakan 

program pemnbelanja misteriusnya. Saat ini, pelanggan-pelangan anonym yang tidak ada 

hubungannya dengan perusahaan, yang dorektut melalui iklan disurat kabar, membeli makanan 

dan mengisi penilaian terhadap restoran, makanan dan layanan mereka. Sebelum melakukan 

evaluasi kinerja yang sesungguhnya, semua pembeli menerima pelatihan selama tiga jam 

mengenai filosofi layanan pelanggan perusahaan itu dan diberi sampel makanan yang harus 

dipersiapkan sehingga mereka dapat mengevaluasi secara efektif bagaimana makanan itu 

dipersiapkan. 

Para pembeli misterius mengunjungi tiap toko tiga kali selama empat minggu, pada waktu 

sarapan , makan siang dan makan malam. Mereka menghabiskan waktu paling sedikit dua puluh 

menit –rata-rata tiga puluh menit- selama kunjungann ya. Kunjungan dilakukan lebih banyak jika 

seorang manajer distrik merasa prihatin terhadap layanan atau kebersihan suatu unit tertentu. 

Perusahaan lain yang mementingkan keramahtamaan lebih atau sedikit lebih sering berbelanja 

dibandingkan Au Bon Pain: Hal yang penting, seperti yang dikatakan oleh Shaich adalah bahwa 

penilaian itu sistematos dan secara statistic cukup signifikan. 



Memikirkan apa yang harus dijadikan sasaranm dalam bidang makanan, lingkungan dan layanan 

tidaklah mudah. Saat ini, jumlah pertanyaan dalam formulir penilaian telah dikurangi dari dua 

ratus menjadi enam puluh. Beberapa pertanyaan, seperti  “Apakah jeruji didepan kasa ada 

coretannya?” telah dicabut untuk menuruti instruksi yang lebih kritis terhadap pengukuran 

kualitas dan layanan, seperti  “Perhatian sampah-sampah kecil (sedotan, tisu dan sebagainnya) 

atau daerah yang penuh dengan remah-remah atau tumpukan-tumpukan kecil lainnya di lantai. 

Berilah tanda centang pada Ya jika dibersihkan dalam 10 menit. 

Penilaian kinerja juga melibatkan bidang-bidang yang tidak dapat dievaluasi oleh pelanggan 

misterius. Para manajer distrik memeriksa hal-hal seperti apakah ayam yang sudah matang 

dihangatkan dengan suhu 140 derajat Fahrenheit, dan para manajer rumah tangga memantau 

kinerja pemasak, orang-orang dibagian penyiapan dan tenaga kebersihan. 

FORMULA PEGS 

Sistem penilaiian Au Bon Pain diberi nama PEGS Product (Produk), Environment (lingkungan) 

dan Great Service (Layanan yang Memuaskan)-dan terfokus pada dua belas criteria spesifik) 

yang dirasakan Au Bon Pain paling penting untuk mencapai misi korporasinya. Pertanyaan 

pertanyaan yang disusun menilai segala sesuatu dari daro letersediaan makanan, lama waktu 

tunggu, sampai apakah layanan tersebut kembali pesanan yang diminta ketika pesanan tersebut 

diserahkan kepada pelanggan. Skor PEGS yang diperoleh (misalnya, sepuluh dari dua belas 

criteria terpenuhi) ditransformasikan ke dalam suatu peringkat perseratus (percentile ranking) 

misalnya, 83,3 persen. 

Menurut Joy Pomeroy, manajer toko pertama dan saat ini kepala Retail Quality Control 

diperusahaan itu, program tersebut secara signifikan telah memperbaiki layanan pelanggan 

karena karyawan kini tahu apa yang diharapkan dari mereka dan menerima umpan balik 

seberapa besar mereka memenuhi harapan. Skor kinerja di tempat itu secara keseluruhan telah 

meningkat dari rata-rata 72 persen menjadi 82 persen. Kira-kira dua puluh orang dari toko 

menerima ulasan hangat tiap minggu, kurang lebih sama dengan angka pada saat program 

tersebut diluncurkan. .(Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber 

Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 
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