
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perkembangan 

teknologi, pengetahuan dan pendidikan pun berkembang begitu cepat.  Perubahan 

ini diikuti juga oleh peningkatan ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang 

berdampak pada semakin tingginya tuntutan pelanggan. Perubahan lingkungan 

eksternal organisasi membawa perubahan juga terhadap lingkungan internal 

perusahaan. Beradaptasi dengan perubahan menjadi  keharusan bagi organisasi 

yang ingin terus menjalankan bisnisnya (Marquadrt 1996).    

Bagi sebagian masyarakat, berbelanja saat ini bukan hanya untuk membeli 

suatu barang, namun juga sebagai hiburan atau refreshing.   Harga yang murah tidak 

selalu menjadi penentu bagi masyarakat untuk memutuskan berbelanja di pasar 

tradisional.  Sementara pasar modern pun mampu menawarkan harga barang lebih 

murah dan kompetitif dibandingkan dengan pasar tradisional.  Kondisi ini tentunya 

menjadi ancaman besar bagi kelangsungan keberadaan pasar tradisional bila tidak 

segera memperkuat posisi daya saingnya.   

Lokasi,  keberagaman  produk,  harga,  dan  kualitas  pelayanan  sangat 

menentukan terhadap  minat  beli  masyarakat pada  pasar  tradisional  (Fure 2013).  

Oleh karenanya, pengelola pasar tradisional harus meningkatkan  kebersihan  lokasi  

pasar dan   kualitas layanan agar masyarakat merasa tertarik untuk berbelanja di 

pasar tradisional dan pedagang retail yang ada di dalam pasar pun mampu 

mempertahankan para pelanggannya.      

Pasar tradisional sebagai sarana berjualan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi di sektor 

perdagangan dan perekonomian daerah di Kota Bogor.  Berdasarkan data Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor per tanggal 5 Januari 2016, jumlah 

perusahaan kecil dan mikro dengan nilai investasi sampai dengan 500 juta rupiah 

sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan dan pada 

tahun 2014 telah mencapai 600 perusahaan atau  memberikan kontribusi 90% 

terhadap jumlah perusahaan dagang yang ada di Kota Bogor. Pertumbuhan UMKM 

yang terus meningkat menjadi peluang yang besar untuk pemanfaatan  kios/los yang 

masih kosong di area pasar tradisional.  Saat ini penggunaan kios/los baru mencapai 

52.0% yang aktif atau sebanyak 3.516 kios dan los.  Semakin banyaknya kios dan 

los yang dimanfaatkan tentunya akan meningkatkan pendapatan Perusahaan Daerah 

ABC (PD ABC). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor per tanggal 5 Juli 2017, 

pendapatan daerah regional bruto kota Bogor atas dasar harga konstan 2010 

menurut lapangan usaha (juta rupiah), periode tahun 2011-2016, menunjukkan 

bahwa pedagang besar, eceran, retail yang ada di kota Bogor memberikan 

kontribusi sebesar 23% terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruro (PDRB) Kota 

Bogor, atau menduduki peringkat tertinggi diikuti dengan industri pengolahan, 

konstruksi, transportasi dan perdagangan serta jasa keuangan dan asuransi. 
PD ABC merupakan perusahaan daerah yang berorientasi keuntungan dan 

pelayanan,  memiliki bisnis utama  sebagai penyedia dan pengelola sarana dan 

prasarana pasar tradisional.  Fasilitas pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertata 
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rapih sudah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat dihindari lagi.  Masyhuri 

dan Utomo (2017) menyampaikan bahwa konsumen saat ini lebih mengutamakan 

kenyamanan saat berbelanja walaupun harga barang yang ditawarkan di pasar 

modern lebih tinggi.  

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu ancaman bagi 

para pedagang pasar tradisional dalam mempertahankan pelanggannya, dan akan 

berdampak pada berkurangnya pelanggan PD ABC.  Hal ini tentunya akan 

berdampak juga terhadap berkurangnya pendapatan PD ABC bila persoalan-

persoalan yang dihadapi tidak segera diselesaikan. Oleh karenanya diperlukan 

tingkat kemampuan SDM pengelola pasar yang mendukung dan adanya standar 

pengelolaan pasar yang mendorong peningkatan layanan terhadap pelanggan. 

 Sejak didirikan tahun 2009, perusahaan daerah ini membutuhkan masa 

peralihan selama 2 tahun dari dinas Kota Bogor ke PD ABC.  Selama periode tahun 

2011-2019 PD ABC telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian susunan direktur.  

Perubahan ini tentunya memengaruhi gaya kepemimpinan dan langkah strategis 

yang diambil dalam  mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pencapaian laba/rugi 

dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) PD ABC tahun 2011-2016 

menunjukkan bahwa pencapaian keuntungan belum dapat meningkat secara 

konstan setiap tahunnya dan terlihat adanya beban operasional yang cenderung 

meningkat.  Walaupun PD ABC setiap tahun memperoleh keuntungan, namun 

pencapaiannya tidak sebanding dengan peningkatan beban perusahaan.  Dari 

diskusi awal dengan pihak direktur disampaikan bahwa agar pencapaian kinerja 

organisasi meningkat, perlu dibenahi beberapa permasalahan yang ada, baik dari 

sisi kompetensi karyawan, administrasi, prosedur kerja, efesiensi dan efektifitas  

organisasi.   

Peralihan dari Dinas Kota Bogor dan restrukturisasi organisasi yang 

dilakukan PD ABC, mengubah cara pandang, cara memimpin, dan mengelola 

anggotanya dan berdampak juga terhadap penentuan kebijakan jalannya organisasi.  

Iklim kerja pengelola pasar yang semula dari pemerintah kota Bogor dan 

bergabungnya beberapa karyawan dari aktivis dan organisasi lain menuntut 

perubahan cara kerja, dan cara pandang yang harus diyakini oleh seluruh anggota 

PD ABC sebagai budaya organisasi yang baru.  Budaya organisasi ini menjadi nilai-

nilai, perbuatan dan acuan yang diyakini dan dijalankan dalam keseharian oleh 

seluruh anggota PD ABC untuk mencapai tujuan organisasi.   

Sebagai perusahaan daerah, Pemerintah Kota Bogor tentunya mengharapkan 

PD ABC Bogor dapat terus diandalkan dalam mengelola pasar tradisional dan 

mampu menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.  Oleh karenanya, PD ABC 

Bogor harus mampu beradaptasi pada perubahan ekonomi, pendidikan, sosial, 

teknologi dan tuntutan masyarakat dan karyawannya. Marquardt (1996) 

menyatakan pula bahwa perubahan lingkungan ekonomi yang disebabkan oleh 

globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut organisasi untuk melakukan 

suatu perubahan agar dapat beradaptasi dan mempertahankan bisnisnya.   

PD ABC tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan setiap tahunnya 

namun juga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, oleh 

karenanya perlu diimbangi dengan pengelolaan operasional yang efisien, yaitu 

dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.   Pada tahun 2011 PD ABC belum 

berhasil mendapatkan keuntungan, dan setelah efektif diserahterimakan dari Dinas 

Kota Bogor pada tahun 2012, PD ABC mulai berhasil membukukan keuntungan.  
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Pada tahun 2013 keuntungan yang diperoleh meningkat tajam dari tahun 

sebelumnya, walaupun diikuti dengan peningkatan beban perusahaan.   Pencapaian 

prestasi ini tidak berjalan sama di tahun berikutnya, secara bertahap setiap tahun 

beban perusahaan terus meningkat, namun keuntungan yang diperoleh tidak selalu 

mengalami peningkatan.  Langkah strategi yang dilakukan pada tahun 2014 dan 

2016 nampaknya tidak memberikan hasil yang sama seperti pencapaian di tahun 

2012, 2013, dan 2015.  Perubahan langkah strategis ini tentunya dilakukan dengan 

berbagai pertimbangan dan alasan sebagai proses perbaikan dan pembelajaran 

organisasi untuk hasil yang lebih baik.   

Berbagai permasalahan internal perusahaan harus diselesaikan dengan 

kerjasama tim dan peran serta seluruh anggota organisasi. Proses perbaikan 

tentunya harus dimulai dari pimpinan sampai dengan tingkat yang paling bawah 

(Savolainen 2000).  Proses perbaikan yang efektif dilakukan dengan mengevaluasi 

terhadap kesalahan yang telah lalu, mendorong adanya perubahan terhadap proses 

kerja, pola pikir, metode, strategi, struktur organisasi, dan pelayanan. Iklim 

perubahan tersebut akan muncul pada organisasi pembelajar (Junita dan 

Hermansyur 2014).  Owen (1992) menyatakan bahwa tanpa proses pembelajaran, 

keuntungan dan produk tidak mungkin dapat dicapai dalam waktu yang panjang, 

oleh karenanya sebuah organisasi bisnis harus menjadi organisasi pembelajar, maka 

yang lain akan mengikuti. 

Organisasi pembelajar memiliki sumber daya manusia yang lebih pintar 

dalam menghadapi pengembangan produk baru, proses, dan pelayanan (Marquadrt 

1996). Organisasi pembelajar juga dapat meningkatkan kompetensi karyawannya 

(Tobing dan Fitriati 2009).  Organisasi ini secara efektif akan selalu belajar dari 

kesalahannya, semakin ahli dalam mempelajari perilaku pesaingnya, mempercepat 

proses penyebaran ilmu pengetahuan, dan mendorong perbaikan secara terus 

menerus di setiap bagian organisasi (Marquadrt 1996).  Tseng (2010) 

mengungkapkan bahwa penerapan organisasi pembelajar dapat meningkatkan 

efektifitas organisasi. 

 Marquadrt (1996), Watkins dan Marsick (1993), Ancok (2012) menyatakan 

bahwa peranan organisasi dalam menumbuhkan keunggulan dirinya sangat 

ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam bersinergi dan menumbuhkan 

pengetahuan baru melalui kerjasama antar individu dan antar unit di dalam 

organisasi.  Organisasi tersebut harus mengembangkan dirinya sebagai organisasi 

pembelajar.  Proses pembelajaran ini tidak hanya dilakukan secara individu, namun 

dilakukan juga secara tim dan organisasi. Hasil penelitian Chajnacki (2007), Chang 

dan Lee (2007), Herrera (2007), Martínez (2009), Gagnona et al. (2015), Tumbel et 

al.  (2015), Sirait (2015), Matturungan et al. (2016), Muslim et al. (2017), Meutia 

(2017) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan organisasi pembelajar dapat 

meningkatkan kinerja organisasi.   

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan PD ABC adalah 1) 

melakukan restrukturisasi organisasi; 2) meningkatkan kinerja pegawainya dengan 

berbagai pelatihan; 3) melakukan revitalisasi pasar; 4) membuka layanan 

pengaduan dari pedagang dan masyarakat umum tentang kinerja pelayanan 

pegawai, sarana dan prasarana; 5) mengajak pedagang kaki lima untuk berjualan di 

dalam pasar sehingga tidak mengancam pedagang yang ada di dalam pasar serta 

mendorong pedagang ke luar pasar tradisional; 6) melakukan pengukuran terhadap 

pencapaian kinerja organisasi yang lebih efektif, dengan metode balanced 
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scorecard; 7) melakukan kerjasama dengan pihak Bank agar lebih efisien dalam 

pengumpulan restribusi serta monitoring dan pengontrolan pendapatan. Namun 

upaya-upaya yang dilakukan tidak semuanya berjalan lancar masih banyak ditemui 

kendala dari sisi internal dan eksternal perusahaan.  Dari sisi internal, pimpinan 

masih merasakan sulitnya mendorong karyawan yang ada untuk mengoptimalkan 

kinerjanya.  Mengubah budaya kerja yang terbentuk dari masing-masing anggota 

organisasi menjadi hambatan untuk melakukan perubahan. Langkah strategis yang 

dibangun tidak dapat dijalankan dengan baik, bila seluruh karyawan tidak memiliki 

visi, persepsi, mental dan perilaku yang sama terhadap tujuan organisasi dan 

perubahan itu sendiri.  Chang  dan Lee (2007), Fard et al. (2009),  Rijal (2010), 

Kim (2011), Mulyadi dan Sembiring (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap pembentukkan organisasi pembelajar. 

Peran pemimpin sangat menentukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup suatu organisasi (Ancok 2012).  Di dalam organisasi yang melibatkan banyak 

orang, peran pimpinan menjadi sangat penting dalam memberikan pengaruh 

terhadap perilaku bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi (Setyaningsih dan 

Witjaksono 2014, Hakim dan Hadipapo 2015, Diharjo dan Khuzaini 2017). 

Kepemimpinan sebagai penggerak utama dalam menerapkan keputusan strategik.   

Pemimpin yang efektif adalah mereka yang  selalu belajar dan selalu mencari cara 

untuk mengembangkan diri dan organisasinya (Sadono 2008). Kemampuan 

seorang pemimpin menjadi sumber kekuatan organisasi, terutama dalam 

mengarahkan seluruh organisasi untuk memiliki siklus pembelajaran positif 

(Savolainen 2000).  Chang dan Lee  (2007) mengungkapkan bahwa kepemimpinan 

yang baik khususnya transformational leadership akan mendorong suatu organisasi 

untuk membangun visi, pribadi-pribadi yang unggul dan kerjasama yang baik.  Para 

peneliti lainnya mengungkapkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap berjalannya proses organisasi pembelajar (Dewi dan Herachwati 

2010, Rijal 2010, Kim 2011, Choudhary et al. 2012, Schiena et al. 2013, Stewart 

2013, Stefanchin 2014, Irji’i et al. 2016, Muslim et al. 2017). Sedangkan Lendo 

(2014) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan manajerial dan direktif 

cenderung mendominasi setiap pekerjaan mulai dari analisis sampai ke 

pengambilan keputusan.  Gaya kepemimpinan ini tidak mendukung proses 

organisasi pembelajar.  

 

 

Perumusan Masalah 

Perubahan lingkungan eksternal dan internal di PD ABC dan  permasalahan 

yang dihadapi di dalam organisasi menuntut PD ABC untuk melakukan perubahan 

agar target perusahaan dapat tercapai.  Mahmudi (2002) menyampaikan bahwa 

kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja individu atau kinerja tim, 

namun dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan eksternal dan internal, 

kepemimpinan, struktur organisasi, pilihan strategi, teknologi, budaya organisasi, 

dan proses operasional di dalam organisasi. 

 Sebagai perusahaan yang memiliki bisnis utamanya sebagai penyedia sarana 

dan prasarana pasar tradisional, layanan PD ABC sangat terkait dengan 

kenyamanan dan keamanan berbelanja masyarakat sekitarnya.  Pasar modern 

dengan fasilitas yang lebih nyaman dan aman dapat  mengancam kelangsungan 
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bisnis pasar tradisional (Fure 2013, Masyhuri dan Utomo 2017), oleh karenanya PD 

ABC membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mendukung 

pencapaian kinerja organisasi.  Gambar 1 menunjukkan rumusan masalah PD ABC 

dalam mencapai peningkatan kinerja organisasinya. 

 

        
 

Gambar 1 Rumusan permasalahan PD ABC 

 

Upaya yang dilakukan oleh manajemen dirasakan belum efektif mencapai 

hasil target yang diinginkan, oleh karenanya perlu meningkatkan persamaan visi 

dan perilaku anggota untuk bersama-sama membangun PD ABC berkinerja baik.    

Para pemimpin mempunyai tugas berat untuk mendorong para anggota 

menjalankan suatu perubahan.  Junita dan Hermansyur (2014) mengungkapkan 

bahwa organisasi pembelajar dapat mendorong kesiapan organisasi untuk 

melakukan perubahan.  Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh PD ABC 

untuk memperbaiki kinerja tidak secara otomatis menjadikan PD ABC menjadi 

organisasi pembelajar (Bawono et al. 2010).  Proses perbaikan menjadi lebih 

efektif, bila memperhatikan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil, tidak 

hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan saja, namun harus sudah ditanamkan dan  

menjadi cara kerja yang rutin dan normal.   

Strategi pembelajaran bukan hanya strategi pengembangan sumber daya 

manusia. Proses pembelajaran pada organisasi pembelajar menjadi pusat dari 

semua bagian operasi, cara berperilaku dan sistem sehingga perlu dikaji penerapan 

prinsip-prinsip organisasi pembelajar dari seluruh anggota, tim dan organisasi.  

Mukharomah (2013) menyampaikan bahwa  mengelola perubahan pada organisasi 

pembelajar memiliki pengaruh terhadap tingkat keperilakuan para anggota 

organisasinya.  Organisasi pembelajar lebih terbuka terhadap informasi dan 

masukkan, menghargai perbedaan pikiran, dan melakukan pelatihan berkelanjutan 

untuk meningkatkan kompetensi anggotanya.    Berdasarkan rumusan masalah yang 

diuraikan di atas, beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian peneliti untuk dikaji 

lebih dalam adalah : 

1. Bagaimana PD ABC telah menerapkan organisasi pembelajar di dalam individu, 

tim dan organisasinya untuk mencapai kinerja organisasinya ? 

2. Bagaimana pengaruh organisasi pembelajar terhadap pencapaian kinerja PD 

ABC? 
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3. Bagaimana pengaruh peran pemimpin dan budaya organisasi dalam menerapkan 

organisasi pembelajar di PD ABC? 

4. Bagaimana pengaruh peran pemimpin dan budaya organisasi dalam peningkatan 

kinerja PD ABC? 

5. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh PD ABC agar organisasi 

pembelajar berjalan secara berkelanjutan sebagai upaya mencapai kinerja yang 

optimal? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengkaji PD ABC dari aspek penerapan organisasi pembelajar, 

budaya organisasi, kepemimpinan, dan kinerja organisasi, dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis penerapan organisasi pembelajar di PD ABC. 

2. Menganalisis pengaruh organisasi pembelajar terhadap pencapaian kinerja PD 

ABC. 

3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

organisasi pembelajar di PD ABC. 

4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

peningkatan kinerja PD ABC. 

5. Memformulasikan strategi PD ABC dalam membentuk organisasi pembelajar 

berkelanjutan dalam upaya mencapai kinerja organisasi yang optimal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai dua sudut pandang manfaat 

penelitian, yaitu:  

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu PD ABC 

menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menerapkan konsep organisasi 

pembelajar sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasinya.   

2. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun 

penggunaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi pembelajar, 

kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja organisasi.  

  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menilai sejauh mana penerapan organisasi 

pembelajar yang telah dilakukan oleh PD ABC selama periode tahun 2012 sampai 

dengan 2018, serta menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap penerapan organisasi pembelajar dan pengaruhnya terhadap peningkatan 

kinerja organisasi.  Penelitian ini juga memformulasikan strategi agar PD ABC 

menjalankan prinsip-prinsip organisasi pembelajar dalam upaya meningkatkan 

kinerja organisasinya. 
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