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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Analisis data pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang sangat signifikan antara POS dan LMX dengan organizational 

readiness for change. Hasil ini menjawab Hipotesis 1 penelitian, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis utama dapat diterima. Sumbangan 

efektif yang diberikan variabel POS dan LMX secara bersama-sama 

terhadap organizational readiness for change adalah 32,2%. Analisis 

korelasi lebih lanjut menunjukkan bahwa POS memiliki korelasi yang lebih 

tinggi terhadap organizational readiness for change dibandingkan dengan 

LMX. 

Hipotesis 2 yang diuji dalam penelitian ini juga diterima, yaitu 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara POS dengan 

organizational readiness for change. Ketiga dimensi POS yang terdiri dari 

work support, employee value recognition, dan benefits interest memiliki 

korelasi yang sangat signifikan dengan organizational readiness for 

change. Dimensi work support menunjukkan korelasi yang paling tinggi 

terhadap organizational readiness for change, sedangkan dimensi benefits 

interest memiliki korelasi yang paling rendah.   

Hipotesis 3 dalam penelitian ini juga dapat diterima, yang berarti 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara LMX dengan 
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organizational readiness for change. Dimensi LMX yang memiliki korelasi 

sangat signifikan terhadap organizational readiness for change adalah 

affect, professional respect, dan perceived contribution, sedangkan dimensi 

loyalty tidak memiliki korelasi signifikan. Dimensi affect memiliki korelasi 

yang paling tinggi terhadap organizational readiness for change.  

 Analisis tambahan yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat 

organizational readiness for change di X Group tidak mengalami perbedaan 

yang signifikan jika ditinjau dari divisi partisipan. Hal ini mengindikasikan 

tingkat organizational readiness for change relatif merata pada seluruh 

divisi di X Group. Kesiapan karyawan X Group ini juga ditunjang dengan 

POS dan LMX pada tingkat yang cukup, sehingga implementasi perubahan 

diprediksi dapat dijalankan dengan dukungan dari seluruh karyawan.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan 

pentingnya POS dan LMX secara bersama-sama dalam memprediksikan 

organizational readiness for change. Adanya POS dan LMX yang 

berkualitas sebagai kesatuan memberikan pengaruh yang lebih kuat 

terhadap organizational readiness for change dibandingkan masing-masing 

variabel secara terpisah. Hasil penelitian ini mengimplikasikan jika 

perusahaan akan melakukan perubahan organisasi, maka perusahaan 

perlu memastikan organizational readiness for change yang ditentukan oleh 

POS dan LMX dalam perusahaan.  
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B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

organizational readiness for change, POS, dan LMX yang sedang 

secara empirik. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan organizational readiness for change, 

yaitu: 

a. Perusahaan perlu memastikan adanya work support yang kuat bagi 

karyawan untuk meningkatkan organizational readiness for change.  

Pemberian work support dapat dilakukan dengan membuat desain 

dan sistem pekerjaan yang memotivasi karyawan untuk bekerja 

dengan maksimal, didukung dengan penyediaan fasilitas kerja yang 

memadai. Perusahaan dapat mengatur target dan pedoman utama 

dalam perubahan yang perlu dicapai, namun tetap memberikan 

fleksibilitas yang cukup bagi karyawan untuk memilih cara terbaik 

dalam pelaksanaannya di lapangan. Perusahaan juga dapat 

memberikan work support melalui training yang membantu 

karyawan lebih siap berubah dalam segi teknis dan sekaligus 

membangun hubungan dengan atasan dan tim agar lebih siap untuk 

berubah secara kolektif.  Dukungan ini juga dapat diperkuat dengan 

memberikan penghargaan yang nyata agar karyawan memahami 

bahwa usahanya untuk mendukung perubahan perusahaan 

diperhatikan oleh perusahaan. Dukungan dapat diberikan dalam 
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bentuk apresiasi khusus dan benefits sesuai hasil penilaian kinerja 

karyawan selama masa perubahan. 

b. Perusahaan perlu memberikan dukungan lebih terhadap individu 

yang berperan sebagai atasan. Perusahaan dapat membangun 

situasi internal untuk menyalurkan dukungan dari top to down 

hingga ke tingkat jabatan yang paling akhir. Atasan juga perlu 

membangun relasi yang baik dengan bawahan dan tidak hanya 

terbatas pada konteks pekerjaan, sehingga atasan dan bawahan 

memiliki komunikasi yang lebih terbuka untuk saling mendukung di 

masa perubahan.   

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya perlu melakukan analisis terhadap faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi organizational readiness for change, 

misalnya dari segi budaya organisasi. 

b. Peneliti dapat melakukan penelitian pada industri yang akan 

terdampak paling besar terhadap perubahan atau revolusi industri 

4.0, sehingga organizational readiness for change dapat dianalisis 

dengan lebih tajam.  

 

3. Bagi Partisipan Penelitian 

a. Partisipan penelitian dapat membangun hubungan yang lebih 

bersahabat secara personal dengan atasan agar terbentuk relasi 
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yang baik dan komunikasi yang terbuka. Relasi yang bersahabat 

juga memungkinkan semua pihak untuk memberikan dukungan 

emosional maupun teknis agar lebih siap menghadapi perubahan 

dalam perusahaan. 

b. Partisipan penelitian disarankan untuk terbuka terhadap kebutuhan 

atau kendala yang dihadapi dalam konteks pekerjaan, sehingga 

perusahaan dapat menindaklanjuti situasi sesuai kebutuhan.


