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ABSTRAKSI 

Motivasi merupakan kondisi dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai 
keinginan, kemauan dan dorongan yang mampu mengaktitkan atau menggerakkan 
orang tersebut untuk melakukan sesuatu selayaknya terns dipelihara dengan baik 
melalui adanya penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, informasi, 
pemberian perhatian kepada karyawan, partisipasi, kebanggaan, dan gaji. Melalui 
pemeliharaan motivasi kerja, diharapkan kemampuan kerjasama karyawan akan 
meningkat. 

Dasar penelitian ini adalah bahwa Bill Processing Center pada PT. Bank Mandiri 
( Persero ), Kanwil VIII - Surabaya, merupakan salah satu lembaga keuangan 
negara yang bergerak dibidang eksport - import Dalam hal ini keefektifan dan 
keefisienan dalam memanfaatkan berbagai swnber daya yang dimiliki menjadi 
tuntutan wajar perusahaan. Untuk mengetahui apakah kemampuan kerjasama 
karyawan sudah memenuhi harapan perusahaan, maka perlu diadakan penilaian 
terhadap kemampuan kerjasama oleh para manager. Sehingga pihak perusahaan 
dapat memperoleh informasi tentang kemampuan kerja karyawan yang akhimya 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki motivasi kerja karyawan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda : 
y = Po + {3IXI + {32X2 + {33X3 + {3JC4 + {3sXs + E. Dimana masing - masing 
variabel dalam persamaan ini menyatakan faktor motivasi kerja (Xl, X2, X3,X4, 
XS) dan kemampuan kerjasama karyawan ( Y ). 

Hipotesis yang diajukan adalah : [ 1 ] Faktor motivasi kerja karyawan yang terdiri 
dari : kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, 
kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan aktualisasi diri 
mempunyai pengaruh bermakna terhadap kemampuan kerjasama karyawan bagian 
Bill Processing Center PT. Bank Mandiri ( Persero ) kanwil VIII - Surabaya. 
[ 2 ] Diantara faktor - faktor motivasi kerja karyawan yang terdiri dari : 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan 
sosial, kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan 
sosial mempunyai pengaruh dominan terhadap kemampuan kerjasama karyawan 
bagian Bill Processing Center PT. Bank Mandiri ( Persero) Kanwil VIII Di 
Surabaya. 

Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukan basil berikut: 
Adanya pengaruh yang bermakna antara variabel - variabel bebas 
(kebutuhan fisiologis, kebutu..ltan rasa arr.aan dan keselamatan kerja, 
kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan aktualisasi diri ) 
dengan variabel bebasnya ( kemampuan kerjasama karyawan ). 
Dari faktor - faktor motivasi kerja tersebut, kebutuhan sosial mempunyai 
pengaruh dominan terhadap kemampuan kerjasama karyawan. 
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