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Pendahuluan

Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu asset   yang
sangat penting bagi organisasi  dan merupakan salah satu
unsur  yang  sangat  menentukan  tujuan  keberhasilan  suatu
organisasi,  terutama  dalam  menghadapi  persaingan  dan
tantangan  yang  semakin besar. Perusahaan  harus  berkerja
ekstra  untuk  dapat  mencapai  tujuan  keberhasilan  suatu
organisasi dalam menghadapi persaingan dan tantangan yang
semakin  besar,  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut,
pemimpin  organisasi  harus  dapat  mendorong  dan
memungkinkan  karyawan  untuk  mengembangkan  diri,
meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki
secara optimal, dan dengan kondisi tersebut tentunya para
karyawan  merasa  puas  terhadap  pekerjaan  yang  ada
dilingkungannya  dengan  baik  dan  cepat,  disamping  itu
pemimpin juga perlu membangun motivasi yang  baik pada
karyawannya.  Motivasi  adalah  keinginan  dalam  diri
seseorang  yang  menyebabkan  orang  tersebut  bertindak.

Biasanya  orang  bertindak  karena  suatu  alasan  untuk
mencapai tujuan (Mathis, 2006:114).

Tercapainya  tujuan  perusahaan  tidak  hanya  tergantung
pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap,
tetapi  justru  lebih  tergantung  pada  manusia  yang
melaksanakan  pekerjaan  tersebut.  Keberhasilan  suatu
organisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja  individu
karyawannya.  Setiap  organisasi  maupun  perusahaan  akan
selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja  karyawan,
dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan
tercapai (Mangkunegara, 2005:67).

Dalam  meningkatkan  kinerja  karyawannya  perusahaan 
menempuh beberapa cara  misalnya melalui pengembangan
karir  yang  efektif,  dan  memberikan  motivasi  kepada
karyawannya.  Melalui  proses-proses  tersebut,  karyawan
diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung jawab atas
pekerjaan mereka karena para karyawan telah terbekali oleh
adanya lingkungan kerja, dan motivasi, yang tentu berkaitan
dengan  implementasi  kinerja  kerja  mereka  dan  hak  para
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Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  motivasi  dan  pengembangan  karir  terhadap  kinerja  karyawan  pada  Best
Finance Indonesia Kabupaten Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Best Finance Indonesia di Kabupaten
Jember. Metode sampling yang digunakan adalah Populasi (sensus) dengan jumlah responden sebanyak 29 orang. Variabel
digunakan yaitu sebanyak 2 variabel. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: a) Motivasi  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kinerja  karyawan  Best Finance Indonesia
Cabang  Jember. b)  Pengembangan  karir  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  Best  Finance
Indonesia Cabang Jember. c)  Motivasi dan Pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja  karyawan  Best
Finance Indonesia Cabang Jember.
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Abstract
This research aims to test the influence of motivation and career development of employees performance at Best Finance
Indonesia  Jember Regency. The population in this research is the County  at Best Finace Indonesia employees Jember.

The sampling method used is the Population (census)and the number of respondents as many as 29 people. Variable used
are 2 variables.  Analysis tools  are used Multiple Linear Regretion Analysis.  The results showed that:  a) positive and
significant effect of motivation on performance of employees Best  Indonesia Branch of Jember, b) positive and significant
effect of career development on performance of employees Best  Indonesia branch of Jember, c) motivation and career
development of employees performance significantly influential Best Finance  Indonesia Branch Jember. 
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karyawan dan merupakan kewajiban dari pihak perusahaan
untuk  mendukung  kontribusi  para  karyawannya  dalam
rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  (Handoko,
2003:164).

Prestasi kerja pegawai bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi
banyak  faktor  yang  mempengaruhi  diantaranya  motivasi
karyawan  dan  karir  karyawan.  Prestasi  kerja  akan  dapat
dicapai jika didahului dengan perbuatan yaitu melaksanakan
tugas  yang  dibebankan.  Para  karyawan  akan  lebih
termotivasi untuk melakukan tanggung jawab atas pekerjaan
mereka  apabila  perusahaan  mengerti  dan  memperhatikan
betul  akan  kebutuhan  para  karyawan  yang pada  dasarnya
dibutuhkan oleh karyawan (Siagian, 2000:253).

Menurut  Hasibuan  (2006:95),  motivasi  adalah  pemberian
daya  penggerak  yang  menciptakan  gairah  kerja  seseorang
agar  mereka  mau  bekerja  sama,  bekerja  efektif,  dan
berintegrasi  dengan segala daya  upayanya untuk mencapai
kepuasan  yang  diinginkan.  Motivasi  juga  merupakan
kekuatan,  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  yang  dapat
mendorong  seseorang  untuk  mencapai.  tujuan  yang
diinginkan.

Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang
karyawan  agar  mendapatkan  kesempatan  untuk
mengembangkan karir mereka dalam organisasi diantaranya
pendidikan  karyawan  tersebut,  hal  ini  menyangkut
kemampuan  dan  tingkat  penguasaan  karyawan  terhadap
bidang  kerja  yang  diwenangkan  kepadanya,  serta  bidang
kerja lain yang ada diorganisasi.  Karyawan yang memiliki
pengetahuan yang tinggi akan dapat mengembangkan karir
mereka,  dengan memperlihatkan motivasi  kerja  yang baik
serta  tauladan  atau  dorongan  dalam  berkerja,  maka 
terwujudlah  kepuasan  kerja  yang  mereka  inginkan.  Dan
pengembangan karir  akan  dapat  dimanfaatkan oleh semua
karyawan yang ada dalam organisasi tersebut.

Best Finance Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan
BFI merupakan salah satu badan usaha milik swasta.  Best
Finance Indonesia  dalam  melakukan  usaha  mendorong
perekonomian  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat
Kabupaten Jember, dengan memberikan kredit pasif dengan
cara menghimpun dana masyarakat yang meliputi berbagai
jenis  simpanan,  dan  tabungan.  Sedangkan  kegiatan
operasional kredit aktif adalah kegiatan usaha dalam rangka
menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  terutama  dalam
bentuk penyediaan berbagai  jenis  kredit  ataupun pinjaman
baik kredit jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Dalam  menunjang  karir  karyawannya,  Best  Finance
Indonesia  menganut  dua  sistem pembinaan  pegawai,  yang
pertama  pemberian  karir  yaitu  sistem  kepegawaian  tetap,
dimana  pengangkatan  pertama  didasarkan  atas  kecakapan
karyawan  yang  bersangkutan,  sedangkan  dalam
pengembangannya  didasarkan  pada  masa  kerja,  kesetiaan,
pengabdian, dan syarat-syarat lain yang menentukan.

Motivasi dan karir juga berpengaruh terhadap  kinerja  kerja
karyawan,   motivasi  yang tinggi  memiliki  kecendrungan
lebih  memperhatikan  kerja  mereka,  jika  organisasi  ingin
memperbaiki  kinerja  kerja karyawannya lebih baik memilih
orang yang memiliki intensitas, motivasi yang tinggi dapat 
menarik  karyawan  untuk  mengembangkan  karir  mereka

dalam  waktu  yang  sama.  Sedangkan  Martoyo  (2005:57),
motivasi  memberikan  peningkatan  pada  kinerja  kerja
karyawan,  karena  karyawan  akan  merasa  puas  dengan
pekerjaannya,  apabila  mereka  memiliki  tingkat  motivasi
yang  tinggi  dan  memperoleh  pengembangan  karir  secara
memuaskan maka kinerja karyawan akan cenderung baik.

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  dapat  diambil
rumusan masalah sebagai berikut: adakah pengaruh motivasi
karyawan  secara  parsial  terhadap  kinerja  kerja  karyawan
Best  Finance Indonesia? adakah  pengaruh  pengembangan
karir  karyawan  secara  parsial  terhadap  kinerja  kerja
karyawan  Best  Finance Indonesia? adakah  pengaruh
motivasi karyawan dan pengembangan karir secara simultan
karyawan  terhadap  kinerja  kerja  karyawan  Best  Finance
Indonesia?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk  menganalisis  pengaruh  motivasi  karyawan  secara
parsial  terhadap  kinerja  kerja  karyawan  Best  Finance
Indonesia. Untuk  menganalisis  pengaruh  pengembangan
karir  karyawan  secara  parsial  terhadap  kinerja  kerja
karyawan  Best  Finance Indonesia. Untuk  menganalisis
pengaruh  motivasi  karyawan  dan  pengembangan  karir
karyawan secara simultan terhadap kinerja  kerja  karyawan
Best Finance Indonesia.

 

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan
(explanatory research), dimana bertujuan untuk menjelaskan
hubungan-hubungan  antara  satu  variabel  dengan  variabel
lainnya (Effendi, 2009:75)

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini,  adalah  sebagai
berikut:  Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung
dari responden. Data primer diperoleh dari hasil wawancara
dan penyebaran kuisioner. Data primer  didalam penelitian
adalah  hasil  rekapitulasi  jawaban  responden  didalam
penelitian.  Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari
pihak lain. Sumber data sekunder adalah bukti-bukti tulisan
(dokumentasi),  jurnal-jurnal,  laporan-laporan  yang  ada
diinstansi  yang  terkait  dengan  penelitian. Data  sekunder
didalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  terdahulu,  dan
gambaran umum perusahaan.

Populasi dan Sampel

Penentuan  jumlah  sampel  dikarenakan  jumlah  karyawan
pada Best Finance Indonesia - Kabupaten Jember, sebanyak
29 responden, maka populasi dalam penelitian ini bertindak
pula sebagai sampel atau dapat dikatakan bahwa penelitian
ini mengunakan metode penelitian populasi (sensus).

Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi  Linear  Berganda merupakan  salah  satu
analisis  yang  bertujuan  untuk  mngetahui  pengaruh  suatu
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variabel  terhadap  variabel  lain.  Dalam  analisis  regresi
variabel  yang mempengaruhi disebut  independent  variable
(variabel  bebas)  dan  variabel  yang mempengaruhi  disebut
dependent variable (variabel terikat). Jika dalam persamaan
regresi  hanya  terdapat  salah  satu  variabel  bebas  dan  satu
variabel  terikat,  maka  disebut  sebagai  regresi  sederhana,
sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari  satu, maka
disebut  sebagai  persamaan  regresi  berganda (Prayitno,
2010:62).

Untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi  kerja (X1),

pengembangan  karir  (X2),  terhadap  kinerja  karyawan (Y)

karyawan Best Finance Indonesia, digunakan analisis regresi
linier berganda sebagai berikut:

Y =a+b1X1+b2X2

Keterangan:

Y = karakteristik pada masing-masing variabel
A = besarnya karakteristik masing-masing variabel sama

dengan nol
b1      = besarnya pengaruh motivasi

b2   = besarnya pengaruh pengembangan karir

X1  = variabel motivasi

X2 = variabel pengembangan karir

Y  = kinerja karyawan

Setelah  memperoleh  model  regresi  linier  berganda,  maka
langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  apakah  model  yang
dikembangkan  bersifat  BLUE  (Best  Linier  Unbised
Estimator).  Metode  ini  mempunyai  kriteria  bahwa
pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan
efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: tidak
ada multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

Hasil Penelitian

Deskriptif  Statistik

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia  responden  terbagi  dalam  3  kelompok  dari  29
responden, yaitu 18 s.d. 25, 26 s.d. 33, dan diatas 33 tahun.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  didapati
karakteristik  responden  berdasarkan  usia  dalam penelitian
ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.1.  Berikut  data  responden
berdasarkan usia:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia
Jumlah

Jumlah Persentase

18 s.d 25 tahun 2 6,89%

26 s.d 33 tahun 15 51,72%

> 33 tahun 12 41,37%

Jumlah 29 100,00%

Sumber: data diolah 2014

Responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi
karyawan  Best  Finance Indonesia  Cabang  Jember  adalah
responden  yang  berumur  diantara  26  s.d  33  tahun,
sedangkan minoritas responden yang menjadi karyawan Best
Finance Indonesia Cabang Jember adalah responden yang
berumur diantara 18 s.d. 25 tahun, dan diatas 33 tahun.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 29
responden,  yaitu  laki-laki  dan  perempuan.  Berdasarkan
penelitian  yang  telah  dilakukan,  didapati  karakteristik
responden  berdasarkan  jenis  kelamin dalam penelitian  ini
dapat  dilihat  pada  Tabel  4.2.  Berikut  data  responden
berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

Jenis Kelamin
Jumlah

Jumlah Persentase

Perempuan 7 24,13%

Laki-laki 22 75,87%

Jumlah 29 100,00%

Sumber: data diolah, 2014

Responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi
karyawan  Best  Finance Indonesia  Cabang  Jember  adalah
responden  yang  berjenis  kelamin  laki-laki,  dan  minoritas
responden yang menjadi karyawan  Best Finance Indonesia
Cabang  Jember  adalah  responden  yang  berjenis  kelamin
perempuan.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa  kerja  responden terbagi  dalam 4  kelompok dari  29
responden, yaitu kurang dari 2 tahun, 2 s.d. 3 tahun, 3 s.d. 5
tahun dan diatas 5 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan,  didapati  karakteristik  responden  berdasarkan
masa kerja dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Berikut data responden berdasarkan masa kerja:

Tabel 3. Karakteristik Responden
Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja
Jumlah

Jumlah Persentase

< 2 tahun 5 17,24%

2 s.d 3 tahun 7 24,13%

3 s.d 5 tahun 13 44,82%

> 5 tahun 4 43,81%

Jumlah 29 100,00%

Sumber: data diolah, 2014.

Responden  yang  paling  banyak  atau  mayoritas  responden
yang  menjadi  karyawan  Best  Finance Indonesia  Cabang
Jember adalah responden telah lama berkerja diantara 3 s.d.
5 tahun, sedangkan minoritas responden yang menjadi Best
Finance Indonesia Cabang Jember adalah responden telah
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lama berkerja selama kurang dari 2 tahun diantara 2 s.d. 3
tahun dan diatas 5 tahun.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil  analisis  regresi  linear  berganda  antara  variabel
independen yaitu  motivasi,  dan pengembangan karir,  serta
variabel  dependen yaitu  kinerja  karyawan.  Berikut  pada
Tabel 4 disajikan hasil analisis regresi linear berganda.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel
Independen

Unstandardize
t t tabel Sig. a Keet.

Coefficients B

(Constant) -0,002 - - -

Motivasi (X1 0,557 3,399 > 2,055 0,002 < 0,05 Signifikan

Pengembangan
Karir (X2)

0,435 2,530 > 2,055 0,018 < 0,05 Signifikan

Adjusted R Square = 0,845 F. Hitung = 77, 063

Sig. F – 0,000

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang
dapat dibentuk adalah:

Y = -0,002 + 0,557X1 + 0,435X2

a. Nilai konstanta 0,002, menunjukkan bahwa jika tidak ada
aktivitas  pada  motivasi,  dan pengembangan karir  maka
nilai kinerja karyawan sebesar -0,002;

b. Nilai koefisien 0,557 pada motivasi, menunjukkan bahwa
setiap peningkatan kegiatan motivasi 1 satuan, maka hal
tersebut  akan  meningkatkan  kinerja  karyawan  sebesar
0,557, dan sebaliknya;

c Nilai  koefisien  0,435  pada  pengembangan  karir,
menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  kegiatan
pengembangan  karir  1  satuan,  maka  hal  tersebut  akan
meningkatkan  kinerja  karyawan  sebesar  0,435,  dan
sebaliknya.

2. Uji F

Uji  F  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi,
dan pengembangan karir  terhadap variabel  dependen yaitu
kinerja karyawan secara simultan. Tabel distribusi F dicari
pada α = 5%, dengan derajat kebebasan (df) df1 atau 3-1 =
2, dan df2 n-k-1 atau 29-2-1 = 26. Berdasarkan hasil analisis
regresi  linear  berganda  (dalam  hal  ini  untuk  menguji
pengaruh  secara  simultan)  diperoleh  hasil,  yaitu  bahwa
Fhitung >  Ftabel (77,063  >  3,37)  dan  signifikasi  (0,000  <

0,05),  maka Ho ditolak dan  Ha diterima,  artinya  variabel
motivasi,  dan  pengembangan  karir  secara  simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  Best
Finance Indonesia Cabang Jember.

3. Koefisien Determinasi

Dilihat  dari  nilai  koefisien  determinasi  berganda,  hasil
analisis menujukkan bahwa besarnya persentase sumbangan
pengaruh  variabel  motivasi,  dan  pengembangan  karir
terhadap kinerja karyawan  Best Finance Indonesia Cabang

Jember,  dapat  dilihat  dari  nilai  Adjusted  R  Square (R2)
menunjukkan sebesar 0,845 atau 84,3% dan sisanya 15,7%
dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  yang
tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini,  seperti
kompensasi dan lingkungan kerja. 

 Pembahasan 

Hasil  pengujian  koefisien  dari  analisis  regresi  linear
berganda, menunjukkan bahwa motivasi, dan pengembangan
karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Best
Finance Indonesia  Cabang  Jember.  Berdasarkan  hasil
pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis
yang  menyatakan,  “ada  pengaruh  motivasi,  dan
pengembangan  karir  terhadap  kinerja  karyawan  Best
Finance Indonesia Cabang Jember” adalah diterima. Hal ini
mengindikasikan  bahwa jika  motivasi,  dan  pengembangan
karir  memiliki  nilai  positif,  maka  akan  memberikan
pengaruh  dalam  meningkatkan  kinerja  karyawan  Best
Finance Indonesia Cabang Jember.

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan

Penelitian  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  motivasi
sebagai  proses  kesediaan atau dorongan dalam melakukan
usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran organisasi yang
dikondisikan  oleh  kemampuan  usaha  karyawan  dalam
menciptakan  adanya  peningkatan  kinerja  karyawan.
Karyawan  yang  berkerja  dengan  upah  yang  diberikan
sebesar Rp. 1.500.000,- yang lebih tinggi dari upah minimun
kabupaten  Jember,  memberikan  rasa  kegembiraan  kepada
karyawan sehingga karyawan yang berkerja akan senantisa
terdorong  berkerja  lebih  baik  untuk  meningkatkan
kemampuannya  dalam mencari  nasabah/  kreditur/  pembeli
kendaraan  baru  agar  mengkreditkan pembeliannya  melalui
BFI Jember, karyawan akan bersemangat berkerja dari pagi
sampai sore hari mencari dan menawarkan produk dan jasa
mereka kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2.  Pengaruh  Pengembangan  Karir  Terhadap  Kinerja
Karyawam
Penelitian  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa
pengembangan karir  sebagai  suatu bentuk kebutuhan akan
kemajuan  terhadap  karir  yang  merupakan  hal  yang
diinginkan  oleh  semua  karyawan  dalam  meningkatkan
prestasi kerjanya, dengan menunjukkan tanggung jawab dan
kemampuan  terbaiknya.  Karyawan  yang  berkerja  dengan
hasil  yang  baik  atau  mencapai  atau  melebihi  target  yang
telah ditetapkan perusahaan sebesar 20 orang kreditur baru
atau  lebih,  maka  karyawan  akan  diberikan  kompensasi
sebesar Rp. 200.000,- per krediturnya, karyawan akan sangat
gembira  akan  hal  ini  karena  karyawan  merasa  pekerjaan
yang dilakukannya telah dihargai oleh perusahaan. 

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan
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Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  pada
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
:
• Motivasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap

kinerja  karyawan  Best  Finance Indonesia  Cabang
Jember.  Artinya  motivasi  mempengaruhi  secara
langsung  kinerja  karyawan,  semakin  besar  motivasi
yang dimiliki, maka akan diikuti meningkatnya kinerja
karyawan. 

• Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan
terhadap  kinerja  karyawan  Best  Finance Indonesia
Cabang  Jember.  Artinya  pengembangan  karir
mempengaruhi  secara  langsung  kinerja  karyawan,
dengan adanya pengembangan karir yang sesuai dengan
kinerja  karyawan,  maka  akan  diikuti  meningkatnya
kinerja karyawan. 

• Motivasi  dan  Pengembangan  karir  berpengaruh
signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  BFI  Finance
Cabang Jember.  Artinya  motivasi  dan  pengembangan
karir secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi
kinerja karyawan BFI Finance Cabang Jember. 

Keterbatasan 

Keterbatasan  didalam  penelitian  ini  adalah  metode
pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan
metode  populasi  atau  sensus  dengan  jumlah  sebanyak  29
orang  atau  responden,  tanpa  mempertimbangkan  adanya
error  atau kesalahan didalam penentuan jumlah responden
didalam penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Penulismengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  seluruh
jajaran  Direksi  dan  Karyawan  Best  Finance  Indonesia
cabang  Jember  yang  berperan  aktif  dalam  membantu
penelitian  ini  hingga selesai.  Baik  dalam hal  ketersediaan
menjadi nara sumber wawancara maupun sebagai penyedia
data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis.   
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