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ABSTRAKSI 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, yang selalu hendak dipenuhi. Untuk .' 

memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan jalan bekerja, khususnya bagi seorang 
karyawan terpenuhinya kebutuhan itu akan menumbuhkan semangat untuk bekerja 
dan diharapkan menghasilkan kinerja yang diperlukan oleh perusahaan. 

Pada Matahari Department Store Plaza Surabaya yang bergerak dalam bisnis 
ritel tentu memiliki pramuniaga yang menunjang dalam menjalankan aktivitas 
operasional sehari-hari. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisis : 
I. 	 Apakah terpenuhinya kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, sosial, 

penghargaan diri serta aktualisasi diri secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
slgnifikan terhadap kinerja pramuniaga Matahari Department Store Plaza 
Surabaya? 

2. 	 Di antara pemenuhan kebutuhan yang berupa kebutuhan fisiologis, keselamatan 
dan keamanan, sosiiu, penghargaan diri serta aktualisasi diri manakah yang secara 
parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pramuniaga Malabari 
Department Store Plaza Surabaya ? 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik regresi tinier 
berganda yaitu program SPSS sehingga diperoleh hasil persamaan sebagai berikut : 

Y 	= 0,329 + 0,318 Xl + 0,\64 X2 + 0,174 X3 + 0,211 )4 + 0,0297 Xs 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 
1. 	Kebutuhan flSiologis, keselamatan dan keamanan, sosial, penghargaan diri serta 

aktualisasi diri seeara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja pramuniaga Matahari Department Store Plaza Surabaya dengan R 
squared = 0,607 sehingga 39,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini. 

2. 	 Seeara parsial terpenuhinya kebutuhan fisiologis, keselamatan dan kearnanan, 
sosial serta penghargaan diri ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pramuniaga. Berbeda dengan hipotesis yang diajukan yang hanya menduga 
kebutuhan fisiologis dan penghargaan din saja yang signifikan. Dari urutan Beta 
Coefficients menunjukkan bahwa memang pemenuhan kebutuhan fisiologIs dan 
penghargaan diri ada pada peringkat tertinggi 

3. 	 Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa motivasi utama untuk bekerja bagi 
pramuniaga adalah memang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis sebagai yang 
utama, diikuti olch kebutuhan penghargaan diri. 
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