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ABSTRAKSI

Persaingan global menuntut sebuah organisasi untuk selalu melakukan
pengembangan pada berbagai unsur yang ada di dalam suatu organisasi. Dewasa
ini kecenderungannya lebih mengutamakan untuk memaksimalkan sumber daya
manusia guna mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan strategis
organisasi, karyawan merupakan faktor utama dalam penentu kesuksesan
organisasi yang salah satu pelaksanaannya dengan menjalankan employee
empowerment yang dapat meningkatkan kekuatan pribadi karyawan terhadap
organisasi. Dengan adanya kekuatan pribadi karyawan atas organisasi maka
secara tidak langsung akan menimbulkan komitmen organisasional yang tinggi.
Oleh karena itu dengan adanya kecocokan tugas dengan pelaksanaan
pemberdayaan yang dilakukan akan memiliki efek juga dalam meningkatkan
komitmen organisasional. Berdasarkan atas hal tersebut maka dalam penelitian ini
akan dikaji pengaruh dari variabel employee empowerment dengan komitmen
organisasional baik secara langsung dan tidak langsung melalui person-job fit
pada karyawan kantor pusat PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III

Desain penelitian adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan
meninitikberatkan pada pengujian teori yang berkaitan dengan pemasalahan
dalam penelitian. Sampel yang digunakan adalah 98 karyawan kantor pusat PT.
(Persero) Pelabuhan Indonesia III yang diambil dengan penarikan sampel
Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah statistika inferensial
dengan menggunakan path analysis dengan bantuan software SPSS.

Berdasarkan hasil path analysis, diperoleh kesimpulan bahwa employee
empowerment memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap
komitmen organisasional. Di samping hal tersebut disimpulkan juga bahwa
variabel person job fit merupakan variabel pemediasi hubungan antara employee
empowerment dengan komitmen organisasional yang mana besar pengaruh
langsung antara employee empowerment terhadap komitmen organisasional
sebesar 0,251 lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung yang sebesar
0,308. Koefisien determinasi total yang diperoleh dari model path adalah 71,6%
yang berarti model path mampu menjelaskan 71,6% informasi yang terkandung di
dalam data penelitian, sedangkan 28,4% belum dapat dijelaskan oleh path model.

Kata Kunci : Employee Empowerment, Komitmen Organisasional, Person-Job
Fit.
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