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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-vadabel virus 
mental yang terdiri dad: needfor achievement (kebutuhan untuk berprestasi), need 
fiJr affiliation (kebutuhan untuk berafiliasi), dan needfor power (kebutuhan untuk 
kekuasaan) terhadap kepuasan kerja karyawan bagian tata usaha pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan untuk mengetahui variabel virus 
mental yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan 
bagian tata usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Dalam 
penelitian ini digunakan penelilian kuantilati( variabel yang diteliti adalah 
variabe! bebas (X) yang terdiri dari: kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk 
berafiliasi, dan kebutuhan untuk kekuasaan, pada variabe! £erikat (Y), yaitu: 
variabel kepuasan kelja. Hasi! analisis regresi linier berganda dJperoJeh 
persamaan sebagai berikut: 
Y = -1,068 + 0,542X1 + 0,264X2 + 0,282X.l 
Hasil uji F terbukti variabel bebas yang terdiri dari: kebutuhan untuk berprestasi 
(Xl), kebutuhan umuk berafiliasi (X2), dan kebutuhan untuk kekuasaan (X,), 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signitikan terhadap variabel tidak 
bebas (Y), yaitu kepuasan kerja karyawan. I3esarnya variasi variabe! kepuasan 
kerja (Y) mampu dijelaskan oleh kebutuhan untuk berprestasi (Xl), kebutuhan 
untuk berafiliasi (X2), dan kebutuhan untuk kekuasaan (Xl) adalah sebesar 31,%, 
sedangkan sisanya sebesar 69% dijelaskan oleh variabilitas kepuasan kerja IIU 

sendiri. Hasil uji t terbukti bahwa kebutuhan untuk berprestasi (X I) merupakan 
variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan bagian 
tata usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Alflangga Surabaya. 

Dengan diketahuai bahwa kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk 
berafiliasi, dan kebutuban untuk kekuasaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja, maka manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya, apabila ingin meningkatkan kepuasan kerja karyawan bagian 
tata usaha dengan menitikberatkan kebijaksanaan manajemennya pada ketiga 
variabe! diatas. 
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