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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leader-member exchange terhadap resistance to 

change dengan strategi emosi cognitive reappraisal sebagai variabel mediator pada karyawan. LMX 

merupakan suatu dinamika hubungan multidimensional antara atasan dan karyawan yang terdiri 

empat dimensi, kontribusi, loyalitas, afeksi, dan rasa hormat (Liden & Maslyn, 1998). Cognitive 

reappraisal merupakan strategi regulasi emosi adaptif untuk mengubah interpretasi makna suatu 

peristiwa (Gross & Thompson, 2007). Sedangkan RTC adalah segala bentuk penolakan atau 

perlawanan terhadap perubahan yang ditetapkan oleh suatu organisasi (Oreg, 2003).Metode 

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian sebanyak 61 orang. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Resistance to change (RTC), 

Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), Leader-Member Exchange-Multi-Dimensional Measure (LMX-

MDM). Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan SPSS 22 

for Windows.Dari analisis data yang dilakukan dengan pendekatan casual step(Baron & Kenny, 

1986)menunjukkan nilai koefisien regresi antara LMX terhadap RTC memiliki nilai B sebesar -0,812 

dengan signifikansi 0,000; sedangkan pengaruh LMX terhadap RTC dengan mengontrol cognitive 

reappraisal memiliki nilai B dari LMX sebesar -0,446 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh LMX terhadap RTC dengan dimediasi oleh Cognitive Reappraisal signifikan dan peran 

mediatornya bersifat parsial. 
 
Kata kunci: cognitive reappraisal, leader-member exchange (LMX), resistance to change (RTC) 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the effect of leader-member exchange to the resistance to 
change with emotion strategy cognitive reappraisal as a mediator on employee. LMX is the dynamic of 
multidimensional relations between superiors and subordinates consisting of four dimensions, 
openness, loyalty, affection, and professional respect (Liden & Maslyn, 1998). Cognitive reappraisal is 
an adaptive regulation strategy to change the interpretation of the meaning of events(Gross & 
Thompson, 2007). Whereas RTC is forms of behavior formed by organizations(Oreg, 2003). The 
method of this study is quantitative research method. Subjects in this study were 61 employees. Data 
collection techniques in this study is Resistance to change (RTC), Emotion Regulation Questionnaire 
(ERQ), Leader-Member Exchange-Multi-Dimensional Measure (LMX-MDM). The data analysis using 
with multiple regression through SPSS 22 for Windows. Form data analysis through casual steps 
approach(Baron & Kenny, 1986), showed the regression coefficient between LMX on RTC with B value 
is -0,812 and p value is 0,000; the effect of LMX on RTC with controlling the cognitive reappraisal was 
obtained on B value of LMX -0,446 and still significant with p value 0,000. This suggest that the effect 
of LMX on RTC was mediated by cognitive reappraisal and the role of mediator is partial (partial 
mediation).  
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 P E N D A H U L U A N  

Dalam dunia organisasi perubahan adalah sebuah hal yang tidak dapat terhindarkan. Pada 
dasarnya seluruh perubahan yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatan efektifitas dan 
efisiensi organisasi. Perubahan mendasar yang terjadi dalam organisasi tidak hanya semata-mata 
ditanggapi secara kognitif-rasional, namun lebih merupakan sebuah peristiwa yang bersifat 
emosional, dan ditanggapi dengan emosi pula. sampai ini, kehidupan dalam organisasi masih sering 
diasumsikan berdasarkan perilaku dan rasionalitas semata, akan tetapi organisasi jarang mencermati 
bahwa resistensi juga memiliki hubungan dengan emosi. Emosi sendiri merupakan hal yang sering 
terpinggirkan dalam pembicaraan organisasi, karena identitas yang dimiliki tentang organisasi adalah 
identitas yang mekanistis–struktural dengan bentuk idealnya birokrasi. 

Erwin dan Garman (2010) menyebutkan berbagai reaksi dari pelaku-pelaku perubahan 
tersebut, dimulai dari anggota yang mau menerima perubahan tersebut (commitment), anggota yang 
mencoba berperilaku baru (eksplanatori), lalu ada pula anggota organisasi yang tidak 
mempercayainya (denial), hingga ada anggota yang memiliki kecenderungan untuk menolak 
perubahan tersebut (resistance). Perubahan yang terjadi dalam organisasi tidak selalu membawa 
dampak yang positif atau menguntungkan bagi perusahaan (Desplace, 2005). Anggota-anggota dengan 
kecenderungan eksploration dan commitment inilah yang nantinya bisa membantu suatu organisasi 
untuk melakukan perubahan. Berbeda lagi dengan anggota yang memiliki sifat denial dan resistance, 
mereka adalah anggota yang bisa menghambat proses perubahan dalam suatu organisasi. Karyawan 
dengan respon resistance tentunya akan menghambat sebuah organisasi untuk melakukan sebuah 
perubahan.  

Perlawanan atau penolakan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat ditunjukkan oleh 
berbagai cara, dimulai dari yang paling sederhana seperti tidak mau mengikuti perubahan yang ada 
hingga efek emosional seperti stres yang dialami oleh para pelaku perubahan tersebut. Semua 
perlawanan yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap perubahan yang mereka hadapi disebut 
sebagai resistance to change. Menurut Oreg (2006) resistance to change merupakan sebuah 
kecenderungan yang terjadi pada individu untuk sekedar bertahan, tidak menghargai perubahan, atau 
bahkan menolak perubahan tersebut. Resistance to change merupakan sebuah perilaku negatif yang 
tidak diharapkan organisasi dimiliki oleh para karyawannya(Smollan, 2011). Organisasi akan lebih 
menghargai karyawan yang bersedia dan mau merespon perubahan secara positif (Heuvel & Schalk, 
2009). Seorang karyawan cenderung untuk melakukan resistance to change karena sebuah perubahan 
adalah hal yang menciptakan ketidaknyaman (Smollan, 2011).  

Oreg (2006) menyebutkan bahwa terdapat dua anteseden yang dapat mempengaruhi 
munculnya perilaku resistance to change, yaitu aspek yang berasal dari individu (internal) maupun 
aspek yang berasal dari luar individu (eksternal). Leader-member exchange merupakan salah satu 
faktor eksternal yang dapat memicu munculnya perilaku resistance to change. Selain itu terdapat 
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faktor internal yang dapat menyebabkan  munculnya resistance to chnage, salah satunya faktor strategi 
emosi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karen Van Dam pada tahun 2011 mendukung asumsi tersebut, 
dimana tingkat leader-member exchange merupakan salah satu faktor yang dapat memunculkan 
perilaku resistance to change. Menurut Endogan dan Bauer (2015) hubungan antara pemimpin dan 
karyawan yang berkualitas tinggi ditandai dengan adanya pertukaran sumber daya berharga bagi 
kedua belah pihak. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah leader-member exchange. Singkatnya 
leader-member exchange merupakan hubungan timbal balik atau dua arah antara atasan dengan 
karyawan. Semakin tinggi hubungan antara atasan dan karyawan akan membuat dampak dari 
resistance to change sendiri semakin kecil. Sedangkan semakin rendah hubungan antar kedua pihak 
semakin besar kemungkinan karyawan untuk melakukan resistance to change. Hal tersebut 
dikarenakan karyawan dengan tingkat hubungan yang rendah tidak mendapatkan informasi yang 
lebih, partisipasi yang kurang, serta dukungan dari atasan yang kurang.Kualitas leader-member 
exchange memiliki peran penting dalam muncul atau tidaknya resistensi pada karyawan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Visser dan Van Dam (2014) yang menemukan 
bahwa pentingnya kemampuan dalam meregulasi rasa cemas sebagai suatu bentuk emosi. Hal 
tersebut dikarenakan faktor meregulasi emosi dinilai sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan diri 
dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja itu sendiri. Menurut Groos (2003) strategi emosi 
merupakan sebuah proses dimana individu membentuk emosi ketika sedang mengalami suatu 
peristiwa dan bagaimana mereka mengekspresikannya. Menurut Atkinson (2000) sebuah reaksi yang 
diberikan terhadap stres dikatakan adaptif jika reaksi tersebut dapat membebaskan individu dari 
situasi stressfull, tetapi dapat menjadi maladaptif apabila stresor tidak dapat dikendalikan. Cognitive 
reappraisal merupakan salah satu strategi regulasi emosi adaptif dengan cara mempertahankan emosi 
yang dirasakan di dalam pikiran dan secara aktif mencari alternatif dalam menginterpretasikan makna 
suatu peristiwa atau hubungan dirinya dengan peristiwa yang terjadi. Dengan adanya strategi emosi 
cognitive reappraisal karyawan dapat mengubah makna negatif dari perubahan itu sendiri sehingga 
karyawan akan lebih sedikit mengalami reistensi. Selain itu saat hubungan leader-member exchange 
diwarnai oleh emosi, karyawan dapat menggunakan strategi emosi cognitive reappraisaluntuk 
mengatur emosinya dalam hubungan dengan supervisor mereka .(Glaso & Einarsen, 2006) 

Berdasarkan paparan diatas resistance to change merupakan salah satu faktor yang dapat 
merugikan organisasi atau perusahaan. Oreg (2006) menjelaskan bahwa resistance to change dapat 
dipengaruhi secara eksternal dan internal. Berdasarkan ketertarikan tersebut peneliti bermaksud 
melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara resistance to change, leader-member exchange, 
dan strategi emosi cognitive reappraisal. 

 
M E T O D E  

 Variabel bebas yang digunakanpada penelitian ini adalah leader-member exchange.Variabel 
mediator dalam penelitian ini adalah strategi emosi cognitive reappraisal. Sedangkan variabel terikat 
yang digunakan pada penelitian ini adalah resistance to change pada karyawan. Leader-member 
exchange adalah sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara karyawan dengan atasannya 
dimana hubungan tersebut melibatkan afeksi, kesetiaan, saling menghormati, dan saling terlibat agar 
dapat mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Tingginya skor leader-member exchange menunjukan 
bahwa karyawan memiliki kualitas pertukaran yang tinggi dengan atasannya dan begitu pula 
sebaliknya. Strategi emosi cognitive reappraisal merupakan sebuah kemampuan kognitif yang dimiki 
individu untuk menilai kembali situasi yang dihadapinya (Gross & John, 2003). Pendekatan kognitif ini 
akan mengubah pandangan seseorang tentang situasi yang dihadapinya dan akan berdampak pada 
emosinya. Resitance to changemerupakan segala bentuk penolakan maupun perlawanan terhadap 
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perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan(Oreg, 2003). Wujud 
dari penolakan yang muncul dapat dilihat dari segi afektif, kognitif dan psikomotor. 

PT. X di Surabaya. PT. X merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa. 
untuk menghadapi para kompetitornya dan mengikuti perkembangan jaman PT. X sendiri melakukan 
perubahan-perubahan pada perusahaanya. Penelitian ini menggunakan sampel total atau sensus, yaitu 
penelitian yang menggunakan keseluruhan populasi karena populasi dalam penelitian ini tidak lebih 
besar dari 100 orang responden (Arikunto, 2006). Sehingga penulis mengambil keseluruhan jumlah 
populasi yang ada di PT. X di Surabaya yaitu sebanyak 61 orang responden. Instrumen variabel bebas 
yang digunakan untuk mengukur leader-member exchange disusun oleh Linden dan Maslyn (1998). 
Instrumen variabel mediator yang digunakan untuk mengukur strategi emosi cognitive reappraisal 
merupakan skala yang disusun oleh John dan Gross (2003). Sedangkan instrumen variabel terikat 
yang digunakan untuk mengukur resistance to change adalah alat ukur yang disusun oleh Oreg (2003).  
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data sampel. Pengujian deskriptif meliputi pengujian nilai rata-rata, 

standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Berikut merupakan hasil dari analisis statistik 

deskriptif mengenai leader-member exchange, resistance to change, dan cognitive reappraisal:  

Tabel1. Statistik Deskriptif 

 N Min Max Mean SD Skewness Kurtosis 

RTC 61 32,0 76,0 50,131 10,4841 ,011 -,574 

LMX 61 29,0 60,0 45,328 6,6551 ,457 ,153 

Cognitive 

Reappraisal 
61 14,0 30,0 22,443 3,3888 ,226 ,024 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai standar deviasi masing-masing skala resistance to 

change, leader-member exchange, dan cognitive reappraisal. Nilai standar deviasi yang 

semakin kecil dibandingkan dengan mean-nya maka semakin kecil penyimpangan data 

terhadap mean sampelnya. Hal tersebut diartikan penyimpangan data pada mean sampel 

pada ketiga variabel terbilang kecil. 

Untuk melakukan pembuktian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran lebih jelas terkait dengan fungsi mediasi dari cognitive reappraisal terhadap leader-

member exchange terhadap resistance to change. Pada analisis ini, setiap variabel penelitian 
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dimasukkan melalui urutan tertentu.Baron dan Kenny (1986) menyatakan untuk menentukan 

apakah terdapat pengaruh mediator terdapat beberapa kondisi yang harus terpenuhi. 

 

Tabel 2. Hasil Analisi regresi 

No Model Regresi Nilai B Signifikansi Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Regresi X ke Y 

Regresi X ke Z 

Regresi Z ke Y 

Regresi X dan Z ke Y 

-,812 

0,752 

-0,822 

-0,446 (X) 

-0,486 (Z) 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

* X = leader-member exchange; Y = resistance to change; Z = cognitive reappraisal 

 

Hasil yang didapat dari analisis regresi adalah leader-member exchange signifikan 

memprediksi resistance to change, leader-member exchange signifikan memprediksi cognitive 

reappraisal, cognitive reappraisal  signifikan memprediksi resistance to changeserta leader-

memberexchange dan cognitive reappraisal  signifikan memprediksi resistance to change. Akan 

tetapi terdapat penurunan variabel bebas yang mendekati 0 dari -0,812 menjadi -0,446 

namun LMX masih signifikan memprediksi RTC, atau dengan kata lain pada saat koefisien 

regresi pada variabel bebas menurun mendekati angka 0 dan hasilnya masih signifikan, maka 

disimpulkan bahwa variabel mediator (cognitive reappraisal) yang digunakan tidak 

sepenuhnya memediasi melainkan sifatnya parsial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesisi penelitian yang menyatakan 

pengaruh leader-member exchangeterhadap resistance to changedengan cognitive 

reappraisalsebagai variabel mediator pada karyawan PT. X di Surabaya diterima. 

 

D I S K U S I  
 Penelitian ini menunjukan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari variabel 

leader-member exchange terhadap resistance to change. Selain hal tersebut peneliti juga 

menemukan bahwa variabel cognitive reappraisal memediasi secara parsial pengaruh leader-

member exchange terhadap variabel resistance to change. Hal tersebut terbukti dengan nilai 
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cognitive reappraisal terhadap resistance to change kurang dari 0,05 sehingga pengaruh 

cognitive reappraisal dapat katakana kuat dalam menggambarkan resistance to change. 

Berdasarkan hasil uji mediasi yang telah dilakukan, didapat nilai R square sebesar 

0,762 atau sebesar 76,2%. Dengan begitu 76,2% dari RTC dipengaruhi oleh LMX dan cognitive 

reappraisal. Sedangkan sisanya yaitu 23,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh LMX terhadap RTC dengan mengontrol 

cognitive reappraisal signifikan, dengan begitu mediasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

termasuk dalam mediasi parsial. Mediasi parsial adalah sebuah kondisi mediasi yang terjadi 

ketika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang pada awalnya 

signifikan menjadi tetap signifikan setelah memasukkan variabel mediator ke dalam model 

persamaan regresi, namun mengalami penurunan nilai pada koefisien regresinya (c’<c). 

Dalam penelitian ini, persamaan regresi nilai c sebesar 0,812 dan c’ sebesar 0,446. Hal ini 

menunjukkan nilai c’ kurang dari nilai c. Mediasi parsial dikatakan terjadi ketika variabel 

independen mampu mempengaruhi secara langsung variabel dependen tanpa melalui atau 

melibatkan variabel mediator.  

Cognitive reappraisal memediasi leader-member exchange terhadap resistance to 

change secara parsial. Cognitive reappraisal yang memediasi leader-member exchange 

terhadap resistance to change didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanne van de 

Kop (2014) mendapati hasil serupa dimana hasil yang didapat adalah strategi emosi adaptif 

yang ada dalam hubungan antara atasan dengan karyawan dapat membantu karyawan untuk 

meminimalkan munculnya perilaku reistance to change.Hal tersebut dikarenakan hubungan 

timbal balik antara atasan dan karyawan tidak hanya terjadi dalam perilaku, tetapi juga 

secara emosional Graen dan Uhl Bien (1995). Dengan adanya elemen cognitive reappraisal 

dalam leader-member exchange, karyawan dapat menggunakan strategi emosi adaptif untuk 

meningkatkan kualitas hubungan antara karyawan dengan atasannya, sehingga karyawan 

akan mendapatkan lebih banyak informasi yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan 

dan mengubah emosi negatif yang muncul akibat menghadapi perubahan. Begitu juga 

sebaliknya, karena hubungan leader-member exchange diwarnai oleh emosi, karyawan dapat 

menggunakan cognitive reappraisal untuk mengatur emosinya dalam hubungan dengan 
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supervisor mereka (Glasø & Einarsen, 2006) 

Dengan adanya cognitive reappraisal dalam diri seseorang akan menentukan respon 

yang akan dirinya keluarkan dalam menghadapi sebuah situasi. Hal ini sejalan dengan 

Affective Events Theory (AET), dimana emosi memediasi proses antara afektif dengan perilaku 

yang akan muncul (Weiss & Cropanzano, 1996). Karyawan dengan cognitive reappraisal yang 

tinggi dapat mengontrol emosi dan perilakunya untuk menghadapi perubahan. Penelitian lain 

dari Visser dan Van Dam (2014) dan Bovey dan Hede (2001), juga mendapatkan hasil yang 

serupa dimana reistance to change dan emotion regulation mempunyai hubungan yang 

signifikan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya cognitive reappraisal dalam diri 

seseorang akan membuat dirinya dapat mengatur emosi dari situasi yang dihadapinya. 

Sikap dan perilaku karyawan seperti resistance to change dan cognitive reappraisal 

pada karyawan PT. X di Surabaya dapat dipengaruhi oleh leader-member exchange yang 

dirasakan oleh para karyawan. Kontribusi langsung pada masing-masing sikap dan perilaku 

tersebut memberikan nilai yang cukup signifikan. Pengaruh langsung leader-member 

exchange terhadap resistance to change memiliki nilai sebesar 65,9%, namun pengaruhnya 

tidak sebesar ketika leader-member exchange mempengaruhi resistance to change dengan 

cognitive reappraisal, yaitu sebesar 76,2%. Hal ini diartikan bahwa tingkat leader-member 

exchange yang tinggi dengan cognitive reappraisal yang tinggi pula akan dapat mengurangi 

resistance to change yang ada. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, hasil analisis 

tersebut menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki hubungan baik dengan atasan akan 

mengurangi perilaku resistance to change yang ada. Hal tersebut disebabkan karena karyawan 

percaya bahwa dengan menggunakan strategi emosi yang positif dalam hubungannya dengan 

atasan akan meningkatkan kualitas hubungannya dengan atasannya. Dengan begitu karyawan 

akan mendapatkan Knowledge Sharing Behaviour yang artinya jika tingkat hubungan atasan 

dan karyawan baik, atasan akan secara suka rela akan menyediakan akses terhadap orang lain 

tentang pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan bertambahnya informasi-

informasi dari atasannya akan mengurangi rasa cemas dan pandangan negatif dari sebuah 

perubahan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Glaso dan Einarsen (2006) dimana, 

karyawan dapat menggunakan cognitive reappraisal untuk mengatur emosinya dalam 
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hubungan dengan supervisor mereka. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa 

adanya cognitive reappraisal memainkan peranan penting dalam menghubungkan leader-

member exchange dan resistance to change. 

 
S I M P U L A N  

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data serta pembahasan yang telah 

dilakukan adalah adanya pengaruh leader-member exchange terhadap resistance to change 

melalui cognitive reappraisal sebagai variabel mediator. Peran variabel mediator dalam 

penelitian ini bersifat mediasi parsial (partial mediation) dilihat dari perbandingan koefisien 

regresi pada variabel bebas dari model pengaruh langsung (direct effect) dengan koefisien 

regresi pada variabel bebas dari model pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang 

menurun mendekati angka 0 dan memperoleh hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan 

pengaruh tidak langsung leader-member exchange yang dimediasi oleh cognitive reappraisal 

menunjukkan kontribusi yang lebih besar daripada pengaruh langsung leader-member 

exchange dalam menjelaskan terjadinya resistance to change pada karyawan PT. X di 

Surabaya. 
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