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ABSTRAK 

Untuk meningkatkan sumber daya manusia barns terwujud motivasi pada 
sistem manajemen yang terarah, maka itu perlu adanya faktor-faktor pendukung 
agar tercapai basil kinerja karyawan. Untuk memperoleh basil kerja karyawan 
yang optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut kemampuan dan 
kemauan dari karyawan yang ada dalam perusahaan. Upaya perusahaan untuk 
meningkatkan kemampuan karyawan dengan memberikan kursus, pendidikan dan 
latihan belwnlah cukup menjamin bahwa karyawan dapat berprestasi lebih baik, 
bila temyata kemauan dari karyawan tersebut kurang atau tidak ada. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 
pengaruh faktor fisiologis, keselamatan dan rasa aman, sosial, penghargaan diri 
dan aktualisasi diri terhadap kinerja sumber daya manusia. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 
karyawan pada bagian teller di PT. Bank "X" Cabang Surabaya. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi linear berganda dan varibel terikat 
kinerja karyawan dengan variabel bebas yang meliputi faktor fisiologis, 
keselamatan dan rasa aman, sosial, penghargaan diri dan aktualisasi diri. 

Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan basil sebagai berikut: 
Hipotesis pertama tidak dapat diterima kebenarannya karena nilai F observasi 
sebesar 2,041 sedangkan F tabeJnya sebesar 2,96. Berarti FObs < Ftabel. Secara 
parsial hanya variabel fisiologis dan aktualisasi diri yang berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Tiga variabellainnya, yaitu keselamatan dan rasa aman, sosial, 
penghargaan diri tidak berpengaruh terbadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua 
tidak dapat diterima kebenarannya karena berdasarkan uji hipotesis secara parsial, 
hasil beta variabel aktualisasi diri temyata merupakan beta terbesar, terbukti 
bahwa kebutuhan fisiologis tidak berpengaruh dominan terhadap variabel bOOas. 
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