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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

X Group merupakan perusahaan yang bergerak di sektor 

perdagangan dan jasa. X Group memiliki dua unit bisnis utama, yaitu 

distribusi spare parts kendaraan bermotor dan jasa servis mobil melalui 

pembukaan outlet bengkel. X Group merupakan distributor resmi beberapa 

merek spare parts, seperti Denso, Shell, dan Evalube. Head office X Group 

berada di Semarang dan saat ini memiliki cabang-cabang operasional yang 

tersebar di Pulau Jawa dan Kalimantan. 

Kepemilikan X Group yang diakuisisi oleh PT Bintraco Dharma 

pada tahun 2017 mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi. 

Ekspansi ini juga sesuai dengan visi X Group, yaitu “Menjadi perusahaan 

jaringan after sales otomotif modern terbesar dan terpercaya di Indonesia 

yang bertaraf internasional”.  Perluasan bisnis yang dilakukan X Group 

meliputi pembukaan distribution center baru di area Jawa Tengah dan Jawa 

Barat untuk memberikan supply terhadap 6000 toko retail spare parts. 

Ekspansi juga dilakukan dengan membuka outlet bengkel yang baru di area 

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Target ekspansi ini membuat 

perusahaan melakukan perubahan secara internal, seperti perubahan 

struktur organisasi dan penggunaan sistem operasional yang berbasis 

digital.  
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Data pada bulan September 2020 menunjukkan saat ini struktur 

organisasi X Group mengalami pembaharuan menjadi enam divisi dengan 

karyawan yang berjumlah 328 orang dari seluruh cabang dan pusat. Divisi 

di X Group terdiri dari: (1) Sales Distribution Operation; (2) Supply Chain 

Operation & Support; (3) After Sales Biz Solution; (4) Finance & Accounting; 

(5) HR/GA & Legal; dan (6) Business Development.  

X Group dipilih menjadi tempat penelitian berdasarkan beberapa 

pertimbangan, yaitu: 

1. Perusahaan termasuk dalam kategori industri skala menengah  

2. Perusahaan aktif melakukan perubahan organisasi, tetapi belum 

pernah ada penelitian yang dilakukan terkait hal tersebut di internal 

perusahaan 

3. Peneliti memperoleh izin dan dukungan dari perusahaan  

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di lapangan antara lain: 

1. Persiapan Administratif 

Langkah awal persiapan penelitian ini dilakukan dengan 

mengajukan izin secara lisan dan tertulis kepada X Group. Izin tertulis 

dilakukan dengan surat pengantar penelitian dari Program Studi 

Magister Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dengan 

nomor surat 005/B.3.2/MP/IX/2020. Izin penelitian diajukan kepada 
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Human Resources Section Head X Group dan direspons dengan 

pemberian izin secara lisan. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Persiapan penelitian berikutnya adalah menyusun alat ukur 

yang sesuai dengan variabel penelitian. Alat ukur penelitian ini terdiri 

dari tiga skala, yaitu skala organizational readiness for change, skala 

perceived organizational support, dan skala leader-member exchange.   

a. Skala Organizational Readiness for Change 

Skala Organizational Readiness for Change diterjemahkan dari 

skala asli dalam Bahasa Inggris yang dibuat oleh Holt, 

Armenakis, Feild, & Harris (2007). Skala ini terdiri dari dimensi 

appropriateness, management support, change efficacy, dan 

personal valence. Penerjemahan skala ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

1) Mengirimkan permohonan izin kepada penyusun asli skala 

melalui e-mail. Izin untuk menerjemahkan skala 

organizational readiness for change diperoleh peneliti pada 

tanggal 3 Juli 2020. 

2) Menerjemahkan skala dari Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat yang 

memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik. 

3) Melakukan back translation dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dengan rekan-rekan lainnya yang juga 
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memiliki kemampuan penerjemahan Bahasa Inggris. Back 

translation dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

pergeseran makna bahasa yang dipilih. 

4) Melakukan expert judgement bersama dengan pembimbing 

peneliti untuk memeriksa dan menyempurnakan terjemahan. 

5) Melakukan uji coba terpakai terhadap skala hasil 

terjemahan. 

6) Menguji validitas dan reliabilitas skala melalui uji statistika. 

b. Skala Perceived Organizational Support 

Skala Perceived Organizational Support terdiri dari 18 item yang 

disusun berdasarkan dimensi work support, employee value 

recognition, dan benefits interest. Skala ini disusun oleh peneliti 

dan didiskusikan melalui expert judgement bersama pembimbing 

peneliti. 

c. Skala Leader-Member Exchange 

Skala Leader-Member Exchange terdiri dari 12 item yang 

disusun berdasarkan dimensi perceived contribution, loyalty, 

affect, dan professional respect. Skala ini merupakan hasil 

terjemahan yang dilakukan oleh Haryanti (2008). 
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C. Gambaran Umum Partisipan 

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 1 September 

– 5 September 2020 di head office X Group Semarang. Karakteristik 

partisipan penelitian yang telah ditetapkan adalah karyawan X Group yang 

memiliki masa kerja minimal enam bulan dari seluruh divisi yang ada.  

 

  Tabel 6. 

Data Karakteristik Responden 

Komponen Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
17 
54 

 
23,9% 
76,1% 

 
Usia 
< 25 Tahun 
25 – 40 Tahun 
> 40 Tahun 
 
Divisi 
Sales Distribution Operation 
Supply Chain Operation & Support 
After Sales Biz Solution 
Finance & Accounting 
HR/GA & Legal 
Business Development 
 
Masa Kerja 
6 – 11 Bulan 
1 – 5 Tahun 
6 – 10 Tahun 
> 10 Tahun 
 
Status Kerja 
Kontrak 
Tetap 

 
 

4 
55 
12 

 
 

30 
8 
6 
10 
14 
3 
 
 

7 
46 
10 
8 
 
 

7 
64 

 
 

5,6% 
77,5% 
16,9% 

 
 

42,3% 
11.3% 
8,5% 
14,1% 
19,7% 
4,2% 

 
 

9,9% 
64,8% 
14,1% 
11,3% 

 
 

9,9% 
90,1% 
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D. Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini dilakukan 

melalui pengujian statistika menggunakan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS). Validitas alat ukur diuji menggunakan teknik 

product moment dan part whole. Item dengan skor  ≥ 0,30 memenuhi 

persyaratan untuk digunakan dalam alat ukur. Semakin tinggi skor item, 

maka semakin tinggi pula konsistensi antara skor item dengan fungsi alat 

ukur secara keseluruhan dan semakin tinggi juga daya beda item (Azwar, 

2017) 

Reliabilitas alat ukur diuji dengan teknik Cronbach’s Alpha. Alat 

ukur yang baik setidaknya memiliki skor ≥ 0,70. Semakin tinggi skor 

reliabilitas yang dihasilkan, maka dapat dikatakan alat ukur memiliki 

konsistensi internal yang semakin tinggi (Taherdoost, 2016). 

 

1. Skala Organizational Readiness for Change 

Skala organizational readiness for change terdiri dari 25 item 

yang kemudian diuji secara statistika. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa 21 item pada skala ini memenuhi persyaratan skor part whole ≥ 

0,30 dan terdapat 4 item yang gugur, dengan nilai reliabilitas 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,896. Skor ini menunjukkan bahwa skala 

organizational readiness for change valid dan reliabel untuk digunakan 

sebagai alat ukur penelitian. Item yang valid dan gugur diuraikan 

melalui tabel di bawah ini. 
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      Tabel 7. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Organizational Readiness for 
Change 
 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Appropriateness 1, 5, 9, 10, 17, 21*, 25 13, 22, 24 9 1 
Management Support 2, 11, 14, 18, 23 6 6 0 

Change Efficacy 3*, 7*, 12, 15, 19 16 4 2 

Personal Valence - 4*, 8, 20 2 1 

Total 17 8 21 4 
Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

2. Skala Perceived Organizational Support 

Skala perceived organizational support terdiri dari 18 item. Hasil 

pengujian statistika menunjukkan bahwa 15 item pada skala ini 

memenuhi persyaratan skor part whole ≥ 0,30 dan terdapat 3 item yang 

gugur, dengan nilai reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,919. Skor 

ini menunjukkan bahwa skala perceived organizational support valid 

dan reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian. Item yang 

valid dan gugur diuraikan melalui tabel di bawah ini. 

 

      Tabel 8. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perceived Organizational Support 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Work Support 1, 7, 13, 16 4*,  10 5 1 
Employee Value 

Recognition 
5, 8, 11, 14 2, 17* 5 1 

Benefits Interest 3, 9, 15, 18 6, 12* 5 1 

Total 12 6 15 3 
Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 
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3. Skala Leader-Member Exchange 

Skala leader-member exchange terdiri dari 12 item. Hasil 

pengujian statistika menunjukkan bahwa 11 item pada skala ini 

memenuhi persyaratan skor part whole ≥ 0,30 dan terdapat 1 item 

gugur, dengan nilai reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,852. Uji 

validitas dan reliabilitas ini berbeda dengan hasil pengujian yang 

dilakukan oleh Haryanti (2008). Hal ini kemungkinan dapat disebabkan 

karena adanya perbedaan jumlah partisipan dan kancah penelitian. 

Penelitian sebelumnya memiliki jumlah partisipan yang lebih banyak, 

namun tidak mencakup responden pada bidang perdagangan dan jasa 

di sektor otomotif seperti pada penelitian ini. Hasil uji statistika pada 

skala LMX kali ini tetap menunjukkan bahwa skala leader-member 

exchange tetap memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas untuk 

digunakan sebagai alat ukur penelitian. Item yang valid dan gugur 

diuraikan melalui tabel di bawah ini. 

   

      Tabel 9. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Leader-Member Exchange 

Dimensi Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Perceived 
Contribution 

1*, 5, 9 - 2 1 

Loyalty 2, 6, 10 - 3 - 

Affect 3, 7, 11 - 3 - 
Professional Respect 4, 8, 12 - 3 - 

Total 17 8 21 4 
Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 
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E. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Data penelitian yang telah terkumpul melalui alat ukur yang 

valid dan reliabel perlu diuji lebih lanjut. Uji asumsi digunakan untuk 

memastikan bahwa data penelitian memenuhi persyaratan untuk 

tahapan analisis selanjutnya. Uji asumsi dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data 

penelitian memiliki distribusi yang normal. Analisis normalitas 

data dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan bantuan program SPSS. Hasil uji normalitas variabel 

organizational readiness for change memiliki nilai KS-Z sebesar 

0,651 dengan taraf signifikansi sebesar 0,791 (p>0,05), yang 

berarti bahwa data variabel ini berdistribusi normal. Variabel 

POS memiliki nilai KS-Z sebesar 0,574 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,896 (p>0,05), yang menunjukkan bahwa data variabel 

ini juga berdistribusi normal. Variabel LMX memiliki nilai KS-Z 

sebesar 0,899 dengan taraf signifikansi sebesar 0,395 (p>0,05), 

yang berarti bahwa data variabel ini berdistribusi normal. Uji 

normalitas terhadap data ketiga variabel ini menunjukkan bahwa 

data memenuhi syarat distribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelum melanjutkan analisis uji korelasi dan regresi linier. Uji 

linieritas dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat hubungan 

yang linier antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel tergantung. Kedua variabel dikatakan memiliki 

hubungan yang linier apabila nilai signifikansi linearitas lebih 

kecil dari 0,05 (p<0,05). Variabel organizational readiness for 

change dan POS memiliki nilai Fhitung = 37,134 dengan 

signifikansi sebesar 0,00 (p<0,01), sehingga dapat dikatakan 

bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang linier. Uji 

linieritas pada variabel organizational readiness for change 

dengan LMX memiliki nilai Fhitung = 12,186 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 (p<0,01), yang berarti bahwa kedua 

variabel ini memiliki hubungan yang linier. Keseluruhan uji 

linieritas menggambarkan bahwa baik POS dan LMX memenuhi 

syarat linieritas hubungan.     

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya 

hubungan di antara dua variabel bebas dalam sebuah model 

regresi. Kedua variabel bebas dapat dikatakan memenuhi syarat 

uji multikolinearitas apabila memiliki skor tolerance >0,10 atau 

nilai VIF <10. Hasil uji multikolinearitas pada variabel bebas POS 
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dan LMX memiliki nilai tolerance 0,733 dan nilai VIF sebesar 

1,365. Nilai ini menunjukkan bahwa di antara kedua variabel 

bebas tidak memiliki hubungan yang signifikan, sehingga lolos 

uji multikolinearitas. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara POS dan LMX dengan organizational 

readiness for change. Hasil uji analisis linier berganda 

menunjukkan nilai R = 0,567 dan Fhitung = 16,124 (p<0,01). Hasil 

ini berarti bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara POS dan LMX dengan  

organizational readiness for change.   

b. Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara POS dengan organizational readiness 

for change. Hasil uji korelasi product moment Pearson 

menunjukkan nilai rxy = 0,561 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,00 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif 

yang sangat signifikan antara POS dengan organizational 

readiness for change. Semakin tinggi tingkat POS individu, maka 

semakin tinggi pula tingkat organizational readiness for change.  
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c. Hipotesis 3 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif 

antara LMX dengan organizational readiness for change. Hasil 

uji korelasi product moment Pearson menunjukkan nilai rxy = 

0,360 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 (p<0,01). Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan 

antara LMX dengan organizational readiness for change. 

Semakin tinggi tingkat LMX, maka semakin tinggi pula tingkat 

organizational readiness for change.  

 

3. Uji Tambahan 

a. Hubungan antara Dimensi Perceived Organizational Support 

dengan Organizational Readiness for Change 

Variabel POS memiliki tiga dimensi yang memiliki tingkat korelasi 

yang berbeda terhadap organizational readiness for change. 

Korelasi tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut: 

 

             Tabel 10. 

Korelasi Dimensi Perceived Organizational Support terhadap 
Organizational Readiness for Change 
 

Dimensi Korelasi Signifikansi 

Work Support 0,630 p < 0,01 

Employee Value Recognition 0,546 p < 0,01 

Benefits Interest 0,392 p < 0,01 
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Dimensi work support memiliki nilai korelasi yang paling tinggi 

terhadap organizational readiness for change dengan nilai rxy = 

0,630, disusul dengan dimensi employee value recognition dengan 

nilai rxy = 0,546, dan yang terakhir adalah dimensi benefits interest 

dengan nilai rxy = 0,392. Ketiga dimensi ini berkorelasi sangat 

signifikan terhadap organizational readiness for change. 

 

b. Hubungan antara Dimensi Leader-Member Exchange dengan 

Organizational Readiness for Change 

Variabel LMX memiliki empat dimensi yang memiliki tingkat korelasi 

yang berbeda terhadap organizational readiness for change. 

Korelasi tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut: 

 

             Tabel 11. 

Korelasi Dimensi Leader-Member Exchange terhadap Organizational 
Readiness for Change 

 

Dimensi Korelasi Signifikansi 

Perceived Contribution 0,284 p < 0,01 
Loyalty -0,059 p > 0,05 
Affect 0,490 p < 0,01 
Professional Respect 0,443 p < 0,01 

 

Dimensi affect memiliki nilai korelasi yang paling tinggi terhadap 

organizational readiness for change dengan nilai rxy = 0,490, disusul 

dengan dimensi professional respect dengan nilai rxy = 0,443. 

Dimensi perceived contribution memiliki tingkat korelasi yang paling 
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rendah terhadap organizational readiness for change dengan nilai 

rxy = 0,284. Ketiga dimensi ini berkorelasi sangat signifikan 

terhadap organizational readiness for change. Dimensi loyalty pada 

LMX tampak tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap 

organizational readiness for change dengan nilai rxy = -0,059. Hasil 

uji tambahan ini menunjukkan bahwa hanya dimensi perceived 

contribution, affect, dan professional respect yang memiliki korelasi 

terhadap organizational readiness for change.  

 

c. Studi Deskriptif Organizational Readiness for Change Ditinjau 

dari Faktor Demografis 

Analisis tambahan dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat 

perbedaan dalam variabel organizational readiness for change 

berdasarkan karakteristik kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari 

jenis kelamin, usia, divisi, masa kerja, dan status kerja. Uji 

perbedaan dilakukan dengan metode t-test untuk variabel jenis 

kelamin dan status kerja; sedangkan metode One Way ANOVA 

digunakan untuk variabel usia, divisi, dan masa kerja. Hasil uji beda 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam 

variabel organizational readiness for change jika ditinjau 

berdasarkan karakteristik tersebut. Hal ini berarti bahwa variabel 

jenis kelamin, usia, masa kerja, dan status kerja tidak menimbulkan 

perbedaan pada tingkat organizational readiness for change di X 
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Group. Skor uji beda organizational readiness for change 

berdasarkan divisi juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa organizational readiness for 

change berada pada tingkat yang sama pada seluruh divisi. 

 

Tabel 12. 

 Skor Uji Beda Berdasarkan Karakteristik Kelompok 

Kelompok Nilai Uji Beda Signifikansi 

Jenis Kelamin t = -0,909 0,366 (p > 0,05) 
Usia F = 0,079 0,780 (p > 0,05) 
Divisi F = 0,386 0,536 (p > 0,05) 
Masa Kerja F = 0,722 0,399 (p > 0,05) 
Status Kerja t = 0,661 0,511 (p > 0,05) 

 

Penghitungan mean juga dilakukan untuk melihat rata-rata skor 

organizational readiness for change, POS, dan LMX jika ditinjau 

berdasarkan divisi yang ada di X Group. Ringkasan analisis 

dirangkum melalui tabel berikut ini. 

 

             Tabel 13. 

             Mean Skor Variabel Berdasarkan Divisi 

Divisi ORC POS LMX 

Sales Distribution Operation 79,17 54,03 37,77 
Supply Chain Operation & Support 86,25 45,75 37,88 
After Sales Biz Solution 72,17 48,83 37,67 
Finance & Accounting 77,40 49,30 41,40 
HR/GA & Legal 80,93 47,14 40,36 
Business Development 71,33 48,67 41,00 
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d. Analisis Deskriptif 

1) Variabel Organizational Readiness for Change 

Data variabel organizational readiness for change memiliki skor 

pada kisaran 53 – 105, dengan nilai mean sebesar 79,14 dan 

nilai standar deviasi sebesar 10,147. Skor pada skala ini akan 

dibagi menjadi lima kategori yang terdiri dari sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil kategori data 

adalah sebagai berikut: 

 

                    Tabel 14. 

      Kategori Skor Organizational Readiness for Change 

Mean Interval Kategori N Persentase 

 46,70 – 57,51 Sangat Rendah 1 1,4% 
 57,52 – 73,72 Rendah 19 26,8% 
79,14 73,73 – 84,55 Sedang 32 45,1% 
 84,56 – 100,76 Tinggi 16 22,5% 
 100,77 – 111,58 Sangat Tinggi 3 4,2% 

  Jumlah 71 100% 

 

2) Variabel Perceived Organizational Support 

Data variabel POS memiliki skor pada kisaran 25 – 75, dengan 

nilai mean sebesar 50,41 dan nilai standar deviasi sebesar 

10,147. Kategori tingkat POS diuraikan melalui tabel berikut ini: 

 

                     Tabel 15. 

       Kategori Skor Perceived Organizational Support 
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Mean Interval Kategori N Persentase 

 19,97 – 30,11 Sangat Rendah 2 2,8% 
 30,12 – 45,33 Rendah 20 28,2% 

50,41 45,34 – 55,48 Sedang 29 40,8% 
 55,49 – 70,70 Tinggi 18 25,4% 
 70,71 – 80,85 Sangat Tinggi 2 2,8% 

  Jumlah 71 100% 

 

3) Variabel Leader-Member Exchange 

Data variabel LMX memiliki skor pada kisaran 11 – 54, dengan 

nilai mean sebesar 38,93 dan nilai standar deviasi sebesar 

6,161. Kategori tingkat LMX diuraikan melalui tabel berikut ini: 

 

                    Tabel 16. 

       Kategori Skor Leader-Member Exchange 

Mean Interval Kategori N Persentase 

 20,45 – 26.60 Sangat Rendah 2 2,8% 
 26,61 – 35,84 Rendah 15 21,1% 

38,93 35,85 – 42,01 Sedang 38 53,5% 
 42,02 – 51,25 Tinggi 15 21,1% 
 51,26 – 57,41 Sangat Tinggi 1 1,4% 

  Jumlah 71 100% 

 

F. Pembahasan 

a. Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara POS dan LMX dengan organizational readiness for 

change. Data penelitian diuji dengan teknik analisis regresi berganda 

melalui program SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai R = 

0,567 dan Fhitung = 16,124 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,01). 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu 
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terdapat hubungan yang sangat signifikan antara POS dan LMX 

terhadap organizational readiness for change. Hasil uji korelasi POS 

dan LMX terhadap organizational readiness for change secara 

bersama-sama menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan korelasi masing-masing POS (rx1y = 0,561) dan LMX (rx2y = 

0,360) terhadap organizational readiness for change. Hal ini dapat 

diartikan bahwa tingkat organizational readiness for change dapat 

dimaksimalkan dengan adanya POS dan LMX yang berkualitas 

secara bersamaan dalam perusahaan. 

Organizational readiness for change menunjukkan tingkat 

kesiapan karyawan untuk mengimplementasikan kebijakan, cara 

kerja, maupun teknologi yang baru (Helfrich, et al., 2018). Data 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat organizational readiness for 

change, POS, dan LMX berada pada kategori sedang secara empirik. 

Hal ini berarti bahwa responden penelitian memiliki kesiapan untuk 

berubah pada tingkat yang sedang, didukung dengan POS dan LMX 

yang cukup berkualitas menurut persepsi karyawan.  

Dinamika POS dan LMX secara bersama-sama dapat 

membentuk organizational readiness for change yang lebih 

berkualitas. Kualitas hubungan yang terbentuk antara atasan dan 

bawahan yang terbentuk dalam LMX dipersepsikan sebagai salah 

satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. 

Perusahaan membentuk kebijakan, norma, standar perilaku, dan 
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peran atasan yang disalurkan melalui LMX. Perusahaan yang 

mempedulikan karyawan sebagai bentuk POS yang berkualitas akan 

ikut mendorong atasan untuk memperhatikan kesiapan karyawan 

dalam masa perubahan. Atasan akan mengikuti standar perannya 

dalam berkomunikasi dan mempersiapkan kesiapan karyawan untuk 

berubah melalui LMX (Strukan & Nikolic, 2017). 

Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Self, Armenakis, & Schraeder (2007). Penelitian 

tersebut menekankan POS dan LMX sebagai kondisi internal dalam 

perusahaan yang dapat membentuk kepercayaan, sikap, intensi, dan 

perilaku karyawan terhadap perubahan. Perubahan yang telah 

dirancang dengan tepat oleh perusahaan perlu ditindaklanjuti dengan 

membentuk organizational readiness for change pada karyawan. POS 

dan LMX akan membentuk kesiapan karyawan untuk berubah, 

sehingga proses implementasi tidak terhambat oleh resistensi 

karyawan. 

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Sweet, Witt, & 

Shoss (2015) mengenai dinamika POS dan LMX terhadap 

organizational readiness for change. Pertukaran sosial yang terbentuk 

antara karyawan dengan perusahaan dan atasannya dapat 

memfasilitasi kesiapan karyawan untuk beradaptasi dengan 

perubahan. POS dan LMX memungkinkan adanya pertukaran 

dukungan dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan. Pertukaran 
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ini dapat membantu karyawan meningkatkan kapasitas atau  

kemampuannya untuk berubah, serta bersedia mengimplementasikan 

perubahan. 

Hasil uji statistika menunjukkan nilai R2 sebesar 0,322. 

Penghitungan ini menunjukkan bahwa POS dan LMX secara 

bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 32,2% terhadap 

organizational readiness for change, sedangkan 67,8% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Faktor tersebut dapat meliputi 

komitmen organisasi (Barber, 2010); budaya organisasi dan kepuasan 

kerja (Oreg, Vakola, & Armenakis, 2011); karakteristik psikologis 

personal yang positif; serta keamanan psikologis (Rafferty, 

Jimmieson, & Armenakis, 2013).  

 

b. Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara POS dengan organizational readiness for 

change. Data penelitian diuji dengan teknik korelasi product moment 

Pearson  melalui program SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan 

nilai rxy = 0,561 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yang berarti 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara POS dengan 

organizational readiness for change. Semakin tinggi tingkat POS 
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maka semakin tinggi pula tingkat organizational readiness for change 

karyawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Edwards & Peccei (2010).  Perlakuan baik dari organisasi yang 

digambarkan melalui POS akan membuat karyawan merasa 

bertanggung jawab untuk membalas kebaikan dari perusahaan. 

Kebaikan dari perusahaan membuat karyawan memiliki rasa terikat 

secara emosional dengan perusahaan. Dinamika psikologis ini 

membentuk kemauan karyawan untuk membantu keberhasilan 

perusahaan dalam implementasi perusahaan, karena karyawan 

merasa bahwa keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan 

personalnya juga. Penelitian Wikhamn & Hall (2012) juga memperkuat 

bahwa POS akan membuat karyawan mempedulikan keberhasilan 

perusahaan. Kondisi ini mendorong karyawan untuk lebih siap 

berubah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.  

Hubungan antara POS dengan organizational readiness for 

change dalam penelitian ini dapat dianalisis lebih dalam berdasarkan 

masing-masing dimensi POS. Dimensi work support memiliki korelasi 

paling tinggi dengan organizational readiness for change (rxy=0,630; 

p<0,01), disusul dengan dimensi employee value recognition 

(rxy=0,546; p<0,01), dan dimensi benefits interest (rxy=0,392; p<0,01). 

Ketiga dimensi memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap 

organizational readiness for change. 
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Work support menggambarkan dukungan dari perusahaan 

untuk membantu karyawan melakukan tugasnya secara efektif dan 

efisien (XioyaBai, 2017). Dimensi work support berkaitan langsung 

terhadap situasi pekerjaan secara nyata, sehingga dukungan dalam 

dimensi ini berperan penting untuk membentuk respons karyawan 

dalam menghadapi perubahan dalam segi pekerjaan. Work support 

dalam bentuk pemberian otonomi dan sumber daya yang diperlukan 

akan membentuk rasa tanggung jawab karyawan untuk mencari solusi 

atas tantangan yang dihadapi. Karyawan juga cenderung memiliki 

persepsi bahwa ia memiliki kendali atas situasi yang dihadapi 

(Hornung & Rousseau, 2007). Kondisi ini mendorong karyawan untuk 

memberikan respons tanggung jawab dan pengendalian yang serupa 

ketika dihadapkan pada situasi perubahan. 

Dimensi employee value recognition juga memiliki korelasi 

yang cukup tinggi terhadap organizational readiness for change. 

Employee value recognition menggambarkan dukungan dalam bentuk 

penghargaan atas keberadaan dan prestasi karyawan di perusahaan 

(Qi, et al., 2018). Penghargaan dari perusahaan akan memotivasi 

karyawan untuk berperilaku sesuai standar dan harapan dari 

perusahaan dalam menghadapi perubahan. Karyawan juga memiliki 

keyakinan bahwa perusahaan siap untuk memberikan apresiasi atas 

perilakunya. Rasa dihargai juga akan membuat karyawan lebih 
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percaya diri dan bersemangat untuk menunjukkan kinerja yang baik 

selama masa perubahan (Hussain, et al., 2019). 

Dimensi benefits interest menggambarkan dukungan dari 

perusahaan yang bersifat tangible atau nyata, misalnya pemberian 

kompensasi dan manfaat. Benefits interest memiliki nilai korelasi yang 

lebih rendah terhadap organizational readiness for change. Dukungan 

dalam segi benefits berfungsi sebagai pertukaran antara karyawan 

dengan perusahaan. Karyawan memberikan keterampilan, 

kemampuan, dan usaha untuk mendukung keberhasilan perubahan 

untuk ditukar dengan dukungan secara finansial dari perusahaan 

(Shah, et al., 2017).  

Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan 

finansial merupakan hal yang penting dan ikut berperan dalam 

meningkatkan kesiapan karyawan untuk berubah, setelah dukungan 

dalam aspek pekerjaan dan penghargaan secara psikologis terpenuhi. 

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian (Park & Park, 

2019) yang mengungkapkan bahwa dukungan dalam aspek pekerjaan 

berperan penting dalam mempengaruhi kesiapan karyawan untuk 

berubah dan mengelola organizational change dalam perusahaan. 

Data yang digambarkan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan terdapat dukungan organisasi yang cukup 

menurut persepsi karyawan X Group. Tingginya korelasi work support 

dengan organizational readiness for change di X Group dapat berarti 
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ada dukungan organisasi dalam pemberian otonomi atau fleksibilitas 

bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Hasil ini sejalan 

dengan observasi peneliti di X Group yang menggambarkan adanya 

kebebasan yang cukup bagi karyawan dalam bekerja, tanpa adanya 

peraturan atau prosedur yang kaku. Perusahaan membuat sistem 

pengawasan dan peraturan-peraturan utama yang perlu diikuti, 

namun tidak terlalu detail dan menekan. Situasi yang demikian 

mendorong karyawan untuk mencari cara terbaik melakukan 

pekerjaan di tengah situasi yang berubah, namun tetap bertanggung 

jawab untuk mencapai target yang telah disepakati bersama.  

 

c. Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara LMX dengan organizational readiness for change. 

Data penelitian diuji dengan teknik korelasi product moment Pearson  

melalui program SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai rxy 

= 0,360 dengan taraf signifikansi 0,001 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara LMX dengan 

organizational readiness for change. Semakin tinggi tingkat LMX maka 

semakin tinggi pula tingkat organizational readiness for change 

karyawan. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hao & 

Yazdanifard (2015) yang menjelaskan korelasi LMX dengan 

organizational readiness for change. Perubahan dalam organisasi 

biasanya akan direspons dengan cara yang berbeda-beda dari setiap 

karyawan yang ada. Situasi ini dapat diatasi melalui LMX yang 

berkualitas antara atasan dan bawahan. LMX memungkinkan adanya 

komunikasi yang berkualitas antara atasan dan bawahan untuk 

mendiskusikan perubahan yang dihadapi. Atasan juga dapat 

mengontrol implementasi perubahan, mendorong karyawan untuk 

beradaptasi, dan mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan. 

Penelitian Kapoor, et al. (2017) juga menunjukkan korelasi 

yang serupa. LMX memungkinkan keterbukaan akses informasi yang 

berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan. LMX yang 

berkualitas juga membentuk trust terhadap pemimpin dalam 

menjalankan perubahan, sehingga proses implementasi dapat 

berjalan dengan lebih kondusif. 

Hubungan antara LMX dengan organizational readiness for 

change dalam penelitian ini dapat dianalisis lebih dalam berdasarkan 

masing-masing dimensi LMX. Tingkat korelasi yang paling tinggi 

terhadap organizational readiness for change secara berurutan adalah 

affect (rxy = 0,490; p<0,01), professional respect (rxy = 0,443; p<0,01), 

dan yang terakhir adalah perceived contribution (rxy = 0,284; p<0,01). 
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Dimensi loyalty tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap 

organizational readiness for change (rxy = -0,059; p>0,05). 

Dimensi affect merupakan ikatan relasi yang terbentuk secara 

personal antara atasan dan bawahan.  Penelitian Graen & Uhl-Bien 

(1995) menunjukkan bahwa dimensi affect banyak menentukan 

kualitas LMX yang terbentuk antara atasan dan bawahan. Dimensi 

affect yang tinggi membuat relasi menjadi lebih bersahabat dan 

memungkinkan hubungan timbal balik tidak hanya terbatas pada 

tingkat perilaku, tetapi juga tingkat emosional. Affect dalam LMX dapat 

berbentuk pemberian dukungan emosional bagi karyawan untuk 

menghadapi rasa ketidakpastian dan kecemasan akibat perubahan 

organisasi (Sears & Hackett, 2011). Dinamika yang muncul pada 

dimensi affect menunjukkan pentingnya sisi dan peran personal 

atasan dan bawahan dalam menghadapi perubahan organisasi. 

Dimensi kedua yang memiliki korelasi tinggi terhadap 

organizational readiness for change adalah professional respect. 

Professional respect merupakan bentuk dari rasa hormat yang muncul 

dari persepsi atas kemampuan dan kredibilitas antara atasan dan 

bawahan (Liden & Maslyn, 1998). Persepsi terhadap kemampuan 

pihak lain yang bekerja sama untuk implementasi perubahan dapat 

meningkatkan organizational readiness for change. Penelitian Kim, 

Bateman, Gilbreath, & Andersson (2009) mengungkapkan jika 

karyawan mempercayai kompetensi dan kredibilitas atasan, respons 
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negatif karyawan terhadap perubahan menjadi berkurang. Karyawan 

juga menjadi lebih siap untuk berubah karena percaya bahwa 

atasannya memiliki kemampuan untuk membantu karyawan 

berkembang sesuai tuntutan perubahan (Birkenmeier & Sanseau, 

2016). 

Dimensi perceived contribution merupakan dimensi ketiga 

yang memiliki korelasi sangat signifikan terhadap organizational 

readiness for change. Perceived contribution merupakan kontribusi 

dalam bentuk pekerjaan yang nyata dari atasan dan bawahan untuk 

menciptakan hasil kerja yang membawa keuntungan bersama (Liden 

& Maslyn, 1998). Dimensi ini dapat mempengaruhi tingkat 

organizational readiness for change dalam kaitannya dengan usaha 

masing-masing pihak untuk berkontribusi sesuai dengan harapan 

pihak lain terhadap perannya. Atasan memberikan tugas dan harapan 

terkait peran bawahannya dalam pekerjaan, lalu atasan akan 

mengevaluasi hasilnya. Karyawan akan berusaha memberikan 

kontribusi sesuai harapan atasannya, misalnya dengan beradaptasi 

dan mengimplementasikan perubahan pada tingkat operasional (Sin, 

Nahrgang, & Morgeson, 2009). Kontribusi karyawan ini juga diimbangi 

dengan kontribusi atasan dalam memberikan pengarahan dan tugas-

tugas pengembangan untuk karyawan. Kontribusi yang seimbang ini 

membuat usaha persiapan perubahan menjadi lebih selaras (Rui-gao, 

2018). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi loyalty tidak 

memiliki korelasi signifikan terhadap organizational readiness for 

change. Dimensi ini menggambarkan tingkat kesetiaan atasan dan 

bawahan, misalnya dengan mendukung atau melindungi satu sama 

lain secara terbuka (Liden & Maslyn, 1998). Hasil korelasi yang 

bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi loyalty antara 

atasan dan bawahan, maka tingkat organizational readiness for 

change akan menurun. Karyawan pada situasi perubahan organisasi 

menghadapi ketidakpastian dan resiko kegagalan yang ditanggung 

secara pribadi. Penelitian Jung, Kang, dan Choi (2020) menunjukkan 

bahwa ketika karyawan dipersiapkan untuk mengambil resiko dan 

menerima konsekuensi kegagalan dalam perubahan, karyawan 

cenderung lebih siap untuk berubah. Aspek loyalty yang berfokus 

pada pembelaan atasan terhadap bawahan memiliki kemungkinan 

menurunkan kesiapan karyawan dalam menghadapi konsekuensi 

perubahan secara mandiri, sehingga aspek ini memiliki korelasi 

negatif dengan organizational readiness for change.   

Data analisis hubungan LMX dengan organizational readiness 

for change menunjukkan pentingnya peran atasan secara personal 

dalam mempengaruhi kesiapan karyawan untuk berubah. Atasan 

dipandang oleh karyawan sebagai figur yang tidak hanya menjalankan 

fungsi pekerjaan, tetapi juga sebagai pemberi dukungan emosional 

dalam menghadapi tantangan perubahan seperti dalam dimensi 
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affect. Peran personal atasan juga perlu diimbangi oleh kredibilitas 

dan kompetensi untuk membentuk professional respect. Hal ini dapat 

meyakinkan karyawan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 

perubahan mampu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika kedua 

dimensi dalam LMX ini telah terpenuhi, maka atasan dapat 

membentuk pertukaran dengan karyawan dalam segi kontribusi 

pekerjaan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan 

perubahan.   

Data yang digambarkan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan LMX yang cukup berkualitas di X Group. 

Data ini juga sejalan dengan pengamatan lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti. X Group cenderung memiliki suasana kekeluargaan di 

dalam perusahaan dan tidak ada kesenjangan kekuasaan yang 

menonjol. Situasi ini terbentuk dari atasan yang umumnya memiliki 

hubungan yang bersahabat dengan bawahannya, misalnya dengan 

melakukan kegiatan bersama yang membangun relasi di luar konteks 

pekerjaan. Hal ini memungkinkan terbentuknya affect yang semakin 

berkualitas, sehingga mempengaruhi suasana hubungan LMX yang 

terbentuk. Atasan juga bersedia memberikan kontribusi berupa 

pengarahan dan dukungan karir bagi bawahannya, sehingga 

karyawan menjadi lebih siap untuk berubah. 

 



98 

 

 

d. Analisis Tambahan 

Uji tambahan dilakukan untuk melengkapi data penelitian 

yang terkait dengan variabel penelitian. Data yang terkumpul 

menunjukkan bahwa pada dasarnya tingkat organizational readiness 

for change, POS, dan LMX responden berada dalam kategori tinggi 

secara hipotetik dan kategori sedang secara empirik. Analisis juga 

dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan organizational 

readiness for change berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, divisi, 

dan status kerja. Hasil pengolahan data menunjukkan tidak ada 

perbedaan tingkat organizational readiness for change yang signifikan 

berdasarkan kelompok karakteristik tersebut.   

Data yang diperoleh menggambarkan bahwa tingkat 

organizational readiness for change relatif sama jika ditinjau dari 

kelompok-kelompok di atas. Hal ini memenuhi indikator organizational 

readiness for change yang diungkapkan oleh Weiner (2009). Konsep 

organizational readiness for change menekankan pentingnya tekad 

dan keyakinan kolektif dari karyawan perusahaan untuk 

mengimplementasikan perubahan yang menyeluruh. Organizational 

readiness for change yang baik ditandakan dengan tidak adanya 

perbedaan pada kelompok-kelompok dalam perusahaan, seperti 

misalnya pada divisi yang berbeda. Tidak adanya perbedaan 

signifikan dalam tingkat organizational readiness for change ini 
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menunjukkan bahwa karyawan-karyawan memiliki kesiapan yang 

sama untuk berubah.  

Tingkat organizational readiness for change yang tinggi 

secara hipotetik menggambarkan adanya perbedaan antara situasi 

yang diobservasi peneliti dan data aktual pada skala penelitian. 

Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya rentang waktu antara 

observasi awal dan pengambilan data. Perusahaan melakukan 

beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mempersiapkan karyawan 

menghadapi perubahan pada rentang waktu tersebut. Pengambilan 

data juga dilakukan setelah adanya perampingan karyawan dengan 

mempertimbangkan performa masing-masing, sehingga karyawan 

yang dipertahankan saat ini cenderung memiliki kinerja dan potensi 

yang baik untuk beradaptasi terhadap perubahan. 

Pelaksanaan dalam penelitian ini telah dilakukan sesuai 

dengan kaidah-kaidah penelitian secara teoritis, akan tetapi terdapat 

kekurangan yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah jumlah partisipan yang masih 

cenderung terbatas mengingat kendala teknis di lapangan, sehingga 

perlu ditingkatkan. 

 

 


