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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya pertumbuhan bisnis ritel dikota-kota penyangga Jakarta yang 

mencakup Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor 

dan Depok, yang dipicu pertambahan jumlah populasi dan juga kenaikan daya 

beli, mendorong meningkatnya kebutuhan pusat perbelanjaan.  

Gambar 1.1 Grafik Sensus penduduk 

 
Sumber : Data sensus Badan Statistik tahun 2014 

 

Tabel 1.1 Kota Penyangga Jakarta, jumlah Pusat Perbelanjaan dan Penduduk 

No Kota ∑ Pusat 

Perbelanjaan  

∑ Penduduk Luas Wilayah 

1 Kab Tangerang 4            3,157,780  959.6 km2 

2 Kota Tangerang 16            1,566,190  164.54 km2 

3 Tangerang Selatan 13            2,986,098  147.19 km2 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Kab

Tangerang

Kota

Tangerang

Tangerang

Selatan

Depok Bekasi Bogor

∑ Penduduk

Kota.



2 

4 Depok  19            3,964,151  200.3 km2 

5 Bekasi  19            2,523,032  210.5 km2 

6 Bogor 18            1,030,720  2.664 km2 

 

Kunci sukses sebuah pusat perbelanjaan ada pada manajemen yang 

inovatif yang memahami kebutuhan segmen pasar dan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan. Namun perlu digaris bawahi untuk mencapai kesuksesan 

tersebut harus memiliki sumber daya yang baik dan melayani. Dengan terus 

bertambahnya persaingan bisnis pusat perbelanjaan saat ini semangkin ketatnya 

kebutuhan tenaga kerja yang handal dan dapat melayani pelanggan dengan baik, 

dengan kondisi yang terjadi pada saat ini Mall Metropolis Town Square 

menerapkan Servant Leadership yang telah ditetapkan oleh pemilik pusat 

perbelanjaan. 

Dalam kehidupan sehari-hari karyawan pasti akan menjalin hubungan 

dengan pelanggan, organisasi dan rekan sekerja. Hubungan ini menciptakan 

realitas tertentu yang membimbing dan mengarahkan karyawan, seberapa 

keterlibatan karyawan di dalam perusahaan. Lingkungan kerja yang mendukung 

dan rekan sekerja yang mendukung akan membawa karyawan untuk bekerja 

secara optimal. 

        Hadirnya perilaku kewarganegaraan organisasi (organizational citizenship 

behavior) atau disingkat OCB dalam sebuah organisasi akan menjaga hubungan 

antara pimpinan dan bawahan untuk selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

visi, misi dan strategi perusahaan. Untuk mencapainya, juga diperlukan 

kepemimpinan yang sesuai. Kepemimpinan diterjemahkan sebagai proses 
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mempengaruhi aktivitas para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu (Zahibi 

& Hashemzehi 2012).  

Secara teori, hubungan pemimpin dan bawahan berdasarkan asumsi bahwa 

seorang pemimpin akan menciptakan hubungan yang saling percaya, saling 

mendukung dan loyal satu dengan yang lainnya (Asgari, et al 2008). 

Kepemimpinan juga telah berkembang ke arah spritualitas. Kepemimpinan 

spiritualitas merujuk kepada pengembangan pembelajaran organisasi dengan cara 

memotivasi karyawan untuk mencapai transformasi yang diinginkan perusahaan. 

Kepemimpinan ini mengedepankan pemimpin yang memiliki sikap, nilai dan 

perilaku yang mampu memotivasi bawahannya untuk mampu tampil berbeda serta 

menghargai setiap hasil pekerjaannya. Singkatnya, kepemimpinan spritualitas 

tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar bawahan namun juga memuaskan 

kebutuhan akhirnya serta membantu bawahan melihat lebih jernih bahwa sebuah 

pekerjaan sebagai pertukaran keuntungan dan menyadari mereka bekerja 

berdasarkan nilai yang mereka inginkan dan bukan menjadi sebuah keterpaksaan 

(Reave 2005 seperti dikutip Chen & Yang 2012). 

Kepemimpinan tentu berlaku untuk semua organisasi, termasuk organisasi 

yang mengedepankan pelayanan. Penggerak utama organisasi yang 

mengedepankan pelayanan ialah karyawan yang secara spesifik merujuk kepada 

front-line serta karyawan lain yang langsung berhubungan dengan konsumen. 

Tidak seperti sektor lain, sektor jasa / pelayanan menghasilkan produk dan 

dikonsumsi pada saat yang bersamaan sehingga para pekerjanya menjadi sangat 

vital ketika menyampaikan pelayanan kepada konsumen. Dampaknya, perusahan 

harus mampu memastikan konsumen menerima pelayanan secara maksimal, 
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mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru (Bienstock et 

al 2003).  

Pusat perbelanjaan merupakan bagian dari organisasi yang 

mengedepankan pelayanan. Selain kepemimpinan spritualitas, juga dikenal model 

kepemimpinan lain yaitu kepemimpinan yang melayani (servant leadership). 

Dengan alasan ini, penulis mencoba mengkaji kepemimpinan yang melayani dan 

perilaku organisasi kewarganegaraan dengan judul “Pengaruh Servant 

Leadership terhadap Organization Citizenship Behavior yang di moderasi oleh 

Person Organization Fit dan Organization Identification”.  

Hasil penelitian dapat memberikan saran pusat perbelanjaan Metropolis 

Town Square dalam mengembangkan perilaku kepemimpinan serta perilaku 

organisasi kewarganegaraan untuk mencapai efektivitas diperusahaan tempat saya 

bekerja dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji hubungan antara perilaku servant 

leadership dan perilaku kewargaan organisasi dari pekerja di pusat perbelanjaan 

Metropolis Town Square. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap interpersonal helping? 
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b. Apakah Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap individual initiantive? 

c. Apakah Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap personal industry? 

d. Apakah Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap loyal boosterism? 

e. Apakah Person-organization fit moderates the relationship between 

servant leadership and follower OCB, such that the link between servant 

leadership and OCB will be stronger for followers whose values fit the 

organization. 

f. Apakah Organizational identification moderates the relationship between 

servant leadership and follower OCB, such that the link between servant 

leadership and OCB will be stronger for followers who identify with the 

organization.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis pengaruh 

hubungan antara perilaku kepemimpinan abdi dan perilaku kewargaan organisasi 
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dari pekerja. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan 

menguji pengaruh hubungan antara perilaku kepemimpinan abdi dan perilaku 

kewargaan organisasi dari pekerja di pusat perbelanjaan Metropolis Town Square. 

Dengan demikian tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap interpersonal helping? 

b. Untuk mengetahui Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap individual initiantive? 

c. Untuk mengetahui Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap personal industry? 

d. Untuk mengetahui Servant leadership behaviors of agapao love, helping 

subordinates grow and succeed, putting subordinates first, behaving 

ethically, and creating value for the community pengaruh antara follower 

organizational citizenship behavior terhadap loyal boosterism? 

e. Untuk mengetahui Person-organization fit moderates the relationship 

between servant leadership and follower OCB, such that the link between 

servant leadership and OCB will be stronger for followers whose values fit 

the organization. 



7 

f. Untuk mengetahui Organizational identification moderates the 

relationship between servant leadership and follower OCB, such that the 

link between servant leadership and OCB will be stronger for followers 

who identify with the organization.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan peneletian ini untuk memperbaiki kualitas 

organisasi dan kepemimpinan yang dilaksanakan pada pusat perbelanjaan, 

penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara 

teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu:   

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dari penulisan yang 

dilakukan oleh Michelle Vondey Ragent University, USA,  untuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Servant Leadership dan 

Organizational Citizenship Behaviour, maupun penelitian yang sejenis. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori ilmu manajemen pada konsentrasi sumber daya 

manusia. 

b.  Manfaat Praktis 

1)  Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai 

persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana S2 pada Jurusan Megister 

Manajemen, studi sumber daya manusia, Universitas Pelita Harapan 
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Jakarta. Penelitian ini menambah ilmu dan pengetahuan serta 

memberikan pemahaman tentang sumber daya manusia, khususnya 

tentang Servant Leadership dan Organizational Citizenship Behaviour. 

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori – teori yang 

didapatkan selama proses perkuliahan dalam wujud nyata di lapangan, 

salah satunya dengan memecahkan masalah dalam perusahaan. 

2)   Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai 

bahan masukan maupun tambahan informasi tentang Servant 

Leadership dan Organizational Citizenship Behavior. Informasi ini 

bermanfaat untuk mendapatkan solusi dari masalah kinerja yang terjadi 

di perusahaan. 

3) Bagi Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran 

untuk karyawan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan perilaku 

Organizational Citizenship Behaviour, sehingga kinerja meningkat dan 

tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

 

1.5  Pembatasan Masalah Penelitian  

 Saat ini masih banyak penelitian dan diskusi yang dilakukan untuk 

mencari penjelasan atas esensi dari kepemimpinan. Awalnya, teori-teori 

kepemimpinan berfokus pada kualitas apa yang membedakan antara pemimpin 

dan pengikut. Ada delapan teori utama kepemimpinan, (1) Teori Kepemimpinan 

Tranformasional (transfomasional leadership), (2) Teori Kepemimpinan 
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Transaksional (transacsional leadership), (3) Teori Kepemimpinan Karismatik 

(charismatic leadership), (4) Teori Kepemimpinan Abdi (servant leadership), (5) 

Teori Kepemimpinan Birokrasi (bureaucratic leadership), (6) Teori 

Kepemimpinan Speritual (spiritual leadership), (7) Teori Kepemimpinan Autentik 

(authentic leadership), dan (8) Teori Kepemimpinan Diri Sendiri (leadership 

ourselves). 

Berdasarkan perumusan penulis ini mereplikasi dari jurnal terdahulu, 

untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, maka penulis 

memfokuskan penelitian pada Teori Partisipatif. Penelitian ini hanya meneliti 

hubungan dari Servant Leadership terhadap OCB, Person–Organization Fit dan 

Organization Indentification Pada Mall Metropolis Town Square. Pekerja yang 

bekerja di Mall Metropolis Town Square, lama bekerja minimal 1 tahun, level 

operasional, supervisor dan manager.  

 

 

 

 

 

 




