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ABSTRAKSI 
 

 

 Auto 2000 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan, 
perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang manajemennya 
ditangani penuh oleh PT. Astra Internasional Tbk. Untuk mencapai hasil yang 
maksimal perusahaan harus memperhatikan karyawannya. Dalam memasuki era 
globalisasi sekarang ini sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh organisasi 
dalam suatu perusahaan. 

Salah satu keberhasilan organisasi adalah tergantung dari perilaku 
individu. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, organisasi harus 
memperlakukan individu secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan karyawan. Karena bagaimanapun juga, iklim organisasi dan komitmen 
pekerja terhadap organisasi yang baik akan memunculkan loyalitas yang tinggi 
dari para karyawannya, yang selanjutnya akan memperbaiki kinerjanya dalam 
organisasi perusahaan. Pengetahuan yang baik dan tepat terhadap komitmen 
organisasi dan iklim organisasi perusahaan akan menghasilkan pemahaman bagi 
karyawan, yang pada akhirnya akan dapat pula meningkatkan kinerja karyawan 
yang optimal sehingga akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan baik untuk 
kepentingan pihak organisasi perusahaan ataupun pihak karyawan sendiri. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen 
organisasi dan iklim organisasi secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan dan variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan  pada AUTO 2000 Basuki Rahmat. 

 Dalam penelitian ini penulis melihat suatu permasalahan yang menjadi 
fokus penelitian yaitu apakah komitmen organisasi dan iklim organisasi secara 
bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan variabel 
manakah yang paling dominan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS diperoleh persamaan model regresi dalam 
penelitian ini adalah Y = - 3,366 + 0,293 X1 + 0,246 X2. Sedangkan berdasarkan 
hasil pengujian ditemukan nilai Fhitung  sebesar  3,885 yang dapat disimpulkan 
bahwa variabel komitmen organisasi (X1) dan iklim organisasi (X2) secara 
simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 
AUTO 2000 Basuki Rahmat. 
 Variabel komitmen organisasi mempunyai pengaruh dominan terhadap 
kinerja karyawan, dengan nilai Beta sebesar 0,293. 
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