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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan organisasi untuk mengimbangi 

perkembangan lingkungan global dan tetap mampu bertahan dalam ketatnya 

persaingan adalah dengan melakukan perubahan (Robbins & Judge, 2008:342). 

Perubahan merupakan suatu hal yang umum terjadi di segala aspek kehidupan. 

Dalam lingkup organisasi, perubahan dapat diartikan sebagai penggunaan ide-ide 

baru atau penerapan suatu perilaku baru untuk mendukung pelaksanaan segala 

program dan akivitas demi mencapai tujuan organisasi. Perubahan organisasi 

dapat juga dipahami sebagai upaya pembaharuan organisasi melalui modifikasi 

yang menyeluruh pada bagian-bagian organisasi, yang melibatkan sebagian besar 

komponen atau aspek organisasi yang terkait dengan perubahan yang dilakukan 

(Griffin, 2004:382). 

Perubahan dapat menjadi suatu hal yang harus dilakukan apabila berkaitan 

dengan eksistensi dan keberlangsungan dari organisasi (Faghihi, 2012; Griffin, 

2004:382). Misalnya, organisasi yang bergerak di bidang jasa harus selalu 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Apabila terdapat 

kekurangan dalam memfasilitasi pelanggan, maka organisasi harus melakukan 

suatu langkah baru, atau suatu perubahan demi memenuhi harapan pelanggan. 

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pelanggan akan beralih ke kompetitor 

yang mungkin dapat memberikan apa yang diinginkan yang tidak didapatkan dari 
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organisasi sebelumnya. Dalam situasi demikian, perubahan telah menjadi suatu 

hal yang harus dilakukan oleh organisasi. 

Perubahan organisasi, secara umum memiliki 2 tujuan, pertama, perubahan 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi terhadap 

perkembangan lingkungan, dan kedua, perubahan dilaksanakan untuk mengubah 

perilaku dari anggota organisasi itu sendiri (Robbins & Judge, 2008:342). Kedua 

tujuan dari perubahan organisasi pada dasarnya memiliki inti yang sama, yaitu 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi atau untuk meningkatkan 

efektivitas dan kinerja organisasi (Lunenburg, 2010). Berdasarkan hal tersebut, 

maka perubahan organisasi adalah suatu hal yang sangat penting yang dalam 

situasi tertentu tidak dapat dihindari dan sangat perlu untuk dilakukan, sehingga 

pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang karena keberhasilan dari 

perubahan organisasi menentukan keberadaan dan kelangsungan hidup dari 

organisasi tersebut. 

Perencanaan dalam perubahan organisasi bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses perubahan yang akan 

dilakukan, serta mencari solusi atau antisipasi atas hambatan yang mungkin 

ditemukan. Salah satu hambatan yang sering menjadi kendala dan merupakan 

suatu hal yang sangat penting dan harus diatasi dalam proses perubahan organisasi 

adalah masalah resistensi karyawan terhadap perubahan organsisasi (Mdletye dkk, 

2014; Boohene & Williams, 2012; Yilmaz & Kilicoglu, 2013; Oreg dkk., 2008; 

Mckay dkk, 2013; Lunenburg, 2010; Bovey & Hede, 2001; Smollan, 2011). 
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Reaksi karyawan dalam menanggapi perubahan organisasi merupakan 

salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memperbesar 

kemungkinan dari kesuksesan pelaksanaan perubahan organisasi (Boohene & 

Williams & Williams, 2012; Yilmaz & Kilicoglu, 2013; Oreg dkk, 2008). Reaksi 

tersebut dapat berbeda-beda, namun seringkali reaksi yang muncul adalah negatif, 

yaitu menolak perubahan yang akan dilakukan (resistence to change) (Boohene & 

Williams, 2012), dimana hal tersebut disebabkan karena sebagian besar karyawan 

menanggapi perubahan sebagai suatu hal yang membawa tekanan yang lebih 

besar, yang terkadang meningkatkan stress dan ketidakpastian terhadap karyawan 

(Armenakis dan Bedeian, 1999 dalam Boohene & Williams, 2012).  

Karyawan merupakan penggerak organisasi, oleh karena itu, segala 

permasalahan menyangkut karyawan sangat mempengaruhi keberhasilan berbagai 

aktivitas dan upaya pencapaian tujuan organisasi, termasuk upaya perubahan 

organisasi, dimana permasalahan terkait karyawan yang harus diatasi dalam hal 

ini adalah resistensi karyawan terhadap perubahan organisasi. Menurut Oreg dkk. 

(2008), resistensi karyawan terhadap perubahan terdiri dari 4 dimensi, yaitu: 

routine seeking, emotional reaction, short-term focus, dan cognitive rigidity.  

Routine seeking merupakan perilaku karyawan yang cenderung lebih 

menyukai melakukan hal yang rutin dan kurang memilih untuk mencari dan 

menikmati hal-hal baru diluar rutinitas yang dilakukan. Emotional reaction 

merefleksikan tingkat tekanan dan ketidaknyamanan yang dialami karyawan 

dalam menanggapi perubahan organsiasi. Short-term focus melibatkan tingkat 

kecenderungan karyawan untuk menerima ketidaknyamanan jangka pendek demi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH DIMENSI KESIAPAN KARYAWAN MENGHADAPI PERUBAHAN  
(READINESS FOR CHANGE) TERHADAP RESISTENSI KARYAWAN MENGHADAPI 
PERUBAHAN DI PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA

ELZA FADY LAHENDA



4 

 

mendapatkan keuntungan jangka panjang melalui perubahan organisasi. Dan 

cognitive rigidity yang menunjukkan sikap keras kepala dan keengganan 

karyawan untuk menggunakan ide dan pandangan baru (perubahan) dalam 

organisasi (Oreg dkk, 2008). 

 Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa resistensi karyawan terhadap 

perubahan merupakan permasalahan yang sering muncul dalam suatu organisasi 

yang melakukan perubahan, seperti halnya pada organisasi yang menjadi obyek 

penelitian ini, yaitu PT. Kawan Lama Sejahtera. PT. Kawan Lama Sejahtera 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi permesinan dan 

peralatan industri. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1955, dan saat ini telah 

menjadi salah satu perusahaan distribusi terbesar dan memiliki lebih dari 23 

cabang di seluruh Indonesia (kawanlama.com, 2014). 

Sebagai salah satu perusahaan komersial dan industrial terbesar di 

Indonesia, PT. Kawan Lama Sejahtera menghadapi persaingan yang sangat ketat 

dalam operasionalnya, yang menimbulkan berbagai kendala, baik dalam bidang 

pengadaan barang maupun dalam proses jual beli produknya. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu perubahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas perusahaan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, perubahan yang dilakukan oleh PT. Kawan Lama Sejatera adalah 

perubahan di bagian sistem operasional perusahaan, yaitu dengan mengubah 

sistem operasional yang rumit menjadi lebih praktis dan efisien. Dalam hal ini PT 

Kawan Lama Sejahtera memilih mengubah sistem operasional AS400 menjadi 

sistem operasional SAP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 
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efisiensi kinerja karyawan dalam proses transaksi penjualan, sehingga diharapkan 

perubahan sistem operasional tersebut dapat meningkatkan produktivitas kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan wawancara awal penelitian ini, yang dilakukan terhadap 

karyawan PT. Kawan Lama Sejahtera, ditemukan bahwa sebagian besar karyawan 

memiliki reaksi yang kurang mendukung terhadap perubahan yang dilakukan 

(resistence to change). Pada dasarnya karyawan PT. Kawan Lama Sejahtera sudah 

yakin, siap dan mau untuk melakukan apa yang diintruksikan jika ada perubahan 

yang terjadi di perusahaan, karyawan percaya apabila mengalami kendala pada 

saat dilakukan perubahan, maka pimpinan akan siap membantu dan selalu 

mensupport karyawan sesuai dengan kemampuan karyawan, selain itu, karyawan 

juga yakin perusahaan akan menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh 

karyawan dalam proses perubahan. Namun di sisi lain, karyawan belum yakin 

ketika ada perubahan apakah pimpinan bisa menjamin kesejahteraan, dan 

karyawan juga belum siap untuk memecahkan permasalahan secara mandiri. 

Berdasarkan hasil analisa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan yang dimiliki karyawan PT. Kawan Lama Sejahtera dalam menghadapi 

perubahan masih belum maksimal, sehingga menimbulkan penolakan dari para 

karyawan terhadap perubahan perusahaan, dimana hal tersebut tentu merupakan 

suatu kendala yang harus diatasi apabila PT. Kawan Lama Sejahtera ingin 

mencapai keberhasilan atas perubahan perusahaan. Upaya untuk mengatasi reaksi 

karyawan yang tidak mendukung dan bahkan menolak perubahan perusahaan 
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merupakan suatu topik penelitian penting dalam bidang ekonomi dan manajemen, 

yang telah menjadi fokus beberapa penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mckay dkk. (2013), 

menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi resistensi karyawan terhadap 

perubahan adalah dengan meningkatkan kesiapan dari para karyawan tersebut 

untuk menghadapi perubahan yang dilakukan organisasi. Kesiapan karyawan 

menunjukkan tingkat kepercayaan karyawan terhadap keuntungan yang akan 

didapatkan dari perubahan yang dilakukan organisasi. Selain itu, kesiapan 

karyawan juga merefleksikan kepercayaan dan dukungan karyawan terhadap 

proses pelaksanaan perubahan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Holt dkk. (2007), menyatakan bahwa 

kesiapan karyawan memiliki 4 komponen utama, yaitu appropriatness, 

managerial support, self-efficacy, dan personal valence. Appropriateness atau 

kelayakan menunjukkan pandangan karyawan bahwa perubahan yang dilakukan 

organisasi adalah memang layak untuk dilakukan. Managerial support atau 

dukungan manajemen menunjukkan pandangan karyawan bahwa manajemen atau 

manajer organisasi atau perusahaan mendukung sepenuhnya terhadap perubahan 

yang dilakukan organisasi. Self-efficacy atau kemampuan diri karyawan, yang 

menunjukkan pandangan karyawan terhadap diri sendiri, bahwa para karyawan 

tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi untuk bisa berhasil mengikuti 

perubahan yang dilakukan organisasi. Personal valence atau valensi personal 

karyawan, yaitu menunjukkan kepercayaan karyawan bahwa perubahan organisasi 
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dapat memberikan manfaat terhadap masing-masing diri karyawan (Holt dkk, 

2007). 

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, baik 

dari teori, hasil penelitian terdahulu dan permasalahan yang terjadi di PT. Kawan 

Lama Sejahtera, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh dari 

kesiapan karyawan menghadapi perubahan terhadap resistensi kayawan 

menghadapi perubahan dengan objek penelitian PT. Kawan Lama Sejahtera, 

sehingga judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Dimensi 

Kesiapan Karyawan Menghadapi Perubahan terhadap Resistensi Karyawan 

Menghadapi Perubahan di PT Kawan Lama Sejahtera. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, permasalahan yang ingin dikaji pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah kesiapan karyawan menghadapi perubahan yang terdiri dari 4 

dimensi yaitu appropriatness, managerial support, self-efficacy, dan 

personal valence berpengaruh secara simultan terhadap resistensi 

karyawan menghadapi perubahan di PT. Kawan Lama Sejahtera? 

2. Apakah kesiapan karyawan menghadapi perubahan yang terdiri 4 dimensi 

yaitu variabel appropriatness, managerial support, self-efficacy, dan 

personal valence berpengaruh secara parsial terhadap resistensi karyawan 

terhadap perubahan di PT. Kawan Lama Sejahtera? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh dimensi kesiapan karyawan 

menghadapi perubahan yang terdiri dari variabel appropriatness, 

managerial support, self-efficacy, dan personal valence secara simultan 

terhadap resistensi karyawan menghadapi perubahan di PT. Kawan Lama 

Sejahtera. 

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh dimensi kesiapan karyawan 

menghadapi perubahan yang terdiri dari variabel appropriatness, 

managerial support, self-efficacy, dan personal valence secara parsial 

terhadap resistensi karyawan terhadap perubahan di PT. Kawan Lama 

Sejahtera. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 

Dapat menambah kajian keilmuan sumber daya manusia terkait hubungan 

antara kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan dan resistensi 

karyawan terhadap perubahan organisasi. 

2. Bagi perusahaan PT. Kawan Lama Sejahtera 
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Dapat memberikan masukan dan wawasan tambahan terkait kesiapan 

karyawan terhadap perubahan untuk mengatasi resistensi karyawan 

terhadap perubahan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari 

perubahan organisasi yang dilakukan. 

3. Bagi mahasiswa lain 

a. Dapat menambah wawasan mengenai manajemen perubahan 

organisasi, khususnya mengenai hubungan antara kesiapan karyawan 

terhadap perubahan dan resistensi karyawan terhadap perubahan. 

b. Untuk mengembangkan gagasan atau ide-ide berdasarkan teori yang 

didapatkan di perkuliahan sesuai keadaan nyata di lapangan. 

c. Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik 

yang berkaitan dengan perubahan organsasi dan resistensi karyawan. 

d. Dapat memberikan masukan sebagai bekal persiapan untuk memasuki 

dunia kerja. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu 

teori tentang perubahan organisasi, kesiapan karyawan terhadap 

perubahan dan resistensi karyawan terhadap perubahan. Dalam bab ini 

juga dijelaskan mengenai penelitian-penelitan sebelumnya yang 

relevan, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, dan teknik 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian data penelitian dan analisis data, serta 

pembahasan berdasarkan data dan teori untuk membuktikan hipotesis 

penelitian. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan jawaban dari rumusan 

masalah penelitan, kemudian saran-saran yang dapat diberikan 

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. 
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