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ABSTRAK 


Sejalan dengan perkembangan bisnis jasa bongkar muat dan depo container 
yang makin meningkat, maka PT Tanto Karya Utama berusaha meningkatkan mutu 
pelayanan kepada pelanggan dengan standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
Untuk bisa meningkatkan mutu dan profesionalitas pelayanan terhadap pelanggan, 
maka perusahan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki prestasi kerja yang 
tinggi. Untuk bisa menghasilkan pre stasi kerja karyawan yang hnggi rnaka, 
perusahaan harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang dapat memotivasi karyawan, 
namun prestasi ke.rja. juga dap::tl juga dipeogaruhi olen kepribadian.lmrya.wan. 

Kebutuhan-kebutuhan yang harns dipenuhi perusahaan untuk dapat 
memotivasi karyawan baik pada karyawan yang berkepribadian tipe A dan karyawan 
yang berkepribadian tipe B yaitu : kebutuhan tlsiologis, kebutuhan rasa arnan, 
kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Apabila kebutuhan 
tersebut pada rnasing-rnasing tipe karyawan terpenuhi maka akan memungkinkan 
tercapainya prestasi ketja karyawan yang lebih baik. Penelitian tni bertujuan untuk 
mengetahui dari ke1ima variabel kebutuhan motivasi mana yang cenderung 
mempengaruhi prestasi kerja pada masing-masing tipe karyawan. 

Tehnik analisis dalam penelitian ini adalah Regresi linear Berganda dan 
pengujian hipotesisnya menggunkan uji F dan uji t. HasH penelitian mengenai 
variabel kebutuhan rnotivasi yang terdiri dari : kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa 
arnan, kebutuihan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri pada 
karyawan yang mempunyai tipe kepribadian tipe A dan tipe B, dimana kebutuhan
kebutuhan tersebut pada masing-masing tipe kepribadian mempunyai pengarnh yang 
signifikan terhadap prestasi kerja. 

Pada kelornpok karyawan yang mempunyai kepribadian tipe A Variabel
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap prestasi kerja adalah variabel 
kebutuhan sosial, kebutuhan harga dint kebutuhan kebutuhan aktualisasi diri., 
Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan tipe A 
adalah kebutuhan akan aktualisasi diri sedangkan pada kelompok karyawan yang 
mempunyai kepribadian tipe B variabel-variabe1 kebutuhan yang rnempunyai 
pengaruh pada prestasi kerja adalah kebutullan fisiologis, kebutullan rasa aman 
dan kebutuhan sosial. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 
prestasi kerja karyawan tipe B adalah kebutuhan akan rasa aman. 
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