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ABSTRAK 
 
 
 

Niat perusahaan untuk melakukan perubahan merupakan hal penting yang 
menentukan kelangsungan hidup perusahaan maupun pencapaian tujuan perubahan 
itu sendiri dan dalam hal ini perubahan yang dilakukan adalah perubahan terencana. 
Perubahan terencana adalah perubahan yang didasarkan atas suatu konsep 
pengelolaan perubahan dan di dalamnya terdapat tujuan yang jelas. Dengan 
menggunakan konsep model ADKAR yang merupakan cerminan dari niat perusahaan 
untuk melakukan perubahan, perusahaan memiliki tujuan untuk membuat karyawan 
memiliki kesadaran dan hasrat untuk mengikuti perubahan, membekali karyawan 
dengan pengetahuan dan kemampuan (skill) yang diperlukan untuk mengikuti 
perubahan, serta memberikan dorongan dan penghargaan kepada karyawan untuk 
mengikuti perubahan dalam pengelolaan perubahan. Selanjutnya niat tersebut 
dikomunikasikan kepada karyawan agar terbentuk respon positif dari karyawan. 
Respon tersebut dapat terwujud dalam bentuk kesadaran untuk mengikuti perubahan, 
pemahaman terhadap perubahan, komitmen terhadap perubahan, serta rasa memiliki 
terhadap perubahan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh niat 
perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap respon receiver dalam menyikapi 
perubahan dan seberapa besar pengaruh niat perusahaan untuk melakukan perubahan 
terhadap respon receiver dalam menyikapi perubahan melalui komunikasi di dalam 
organisasi sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan 
sampel yang digunakan adalah keseluruhan karyawan bagian produksi Perusahaan 
Perseorangan Delta Glass yang berjumlah 59 orang. Instumen yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah kuesioner, kemudian untuk menguji hubungan antar 
variabel di dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (path analysis) dan diolah 
dengan menggunakan software SPSS 13.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 
niat perusahaan untuk melakukan perubahan (X) terhadap komunikasi di dalam 
organisasi (Z), komunikasi di dalam organisasi (Z) ke respon karyawan (receiver) 
terhadap perubahan (Y), dan niat perusahaan untuk melakukan perubahan (X) ke 
respon karyawan (receiver) terhadap perubahan (Y). Pengaruh langsung niat 
perusahaan untuk melakukan perubahan ke respon karyawan (receiver) terhadap 
perubahan lebih kuat dibandingkan dengan hasil pengaruh tidak langsung dimana 
besar pengaruh langsung sebesar 0,305 sedangkan besar pengaruh tidak langsung 
sebesar 0,114.  
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