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ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
profesionalisme terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II
Perk.Bandar Klippa. Serta untuk mengetahui apakah karakteristik individu dapat
memperkuat antara profesionalisme terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan
Nusantara II Perk.Bandar Klippa. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II
Perk.Bandar Klippa yang berjumlah 150 orang yang memfokuskan pada karyawan
bidang administrasi umum dan sumber daya manusia (SDM) dan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu 150 responden. Teknik analisis data
dalam penelitian ini adalah regresi dan MRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan hasil uji statistik MRA diperoleh hasil bahwa karakteristik individu
memperkuat hubungan antara profesionalisme dengan kinerja karyawan.
Kata kunci : Profesionalisme, Kinerja Karyawan, Karakteristik Individu
ABSTRACT The purpose of this study is to determine the effect of professionalism on
employee performance at PT. Perkebunan Nusantara II Perk.Bandar Klippa. As well as to
find out whether individual characteristics can strengthen between professionalism and
employee performance at PT. Perkebunan Nusantara II Perk.Bandar Klippa. This type of
research is associative research. The population in this study is the number of
employees at PT. Perkebunan Nusantara II Perk.Bandar Klippa, totaling 150 people who
focuses on employees in general administration and human resources (HR) and the
sample used in this study is the sample saturated, namely 150 respondents. The data
analysis techniques in this study are regression and MRA. The results showed that
professionalism have positive and significant effect on employee performance. Based on
the result MRA statistical test, the results obtained that individual characteristics
strengthen the relationship between professionalism and employee performance.
Key word: Professionalism, employee Performance, Individual Characteristics.
PENDAHULUAN
Di Indonesia, setiap perusahaan
dituntut untuk memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas,
dengan tujuan agar mampu bersaing
dan
mampu
dipertahankan
organisasinya melalui setiap perubahan.
Dalam suatu organisasi, sumber daya
manusia merupakan salah satu unsur
terpenting dibandingkan dengan unsur

produksi lainnya, dimana keterkaitan
antar manusia dalam suatu perusahaan
atau organisasi merupakan penunjuk
arah dari suatu organisasi, oleh karena
itu hubungan manusia dalam suatu
organisasi adalah penting dan tidak
dapat dipisahkan. Keberhasilan atau
kegagalan suatu tujuan organisasi
ditentukan oleh keterlibatan manusia
dalam organisasi tersebut.
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Terdapat beberapa peran-peran penting
yang dapat menunjang kesuksesan dari
suatu
perusahaan
yaitu
kinerja
karyawan yang unggul, pengalaman,
pendidikan,
keahlian
dan
keberuntungan. Mangkunegara, (2007)
menyampaikan bahwa kinerja pegawai
merupakan hasil kerja yang telah
tercapais oleh eseorang pegawai dalam
menjalankan tugas sesuai arahan dan
tanggung jawab yang diberikan kepada
pengawai.
Oleh
karena
itu,
menyimpulkan kinerja Sumber Daya
Manusia (SDM) yaitu prestasi kerja atau
hasil kerja (output) baik kualitas
maupun kuantitas yang dicapai oleh
Sumber Daya Manusia (SDM) per
satuan
periode
waktu
dalam
melaksanakan tugas pekerjaannya
sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja karyawan dengan
memperhatikan
peningkatan
profesionalisme
pegawai
dengan
minimalisir melarang yang dilaksanakan
pegawai, baik berupa bolos dijam kerja
maupun terlambat masuk jam kerja.
Profesionalisme adalah kesesuaian
antara mampu yang dimiliki dengan
keperluan tugas, rencana, ordinasi dan
menjalankan fungsinya secara efisien,
inovatif, fleksibel dan memiliki etos
kerja yang tinggi.
Profesionalisme bukanlah upaya untuk
meningkatkan kinerja pegawai, masih
ada hal-hal yang perlu diperhatikan,
antara lain karakteristik individu yang
meliputi umur (age), jenis kelamin
(gender), status kawin, dan lama kerja.
Pada perusahaan, dalam diselesaikan
suatu pekerjaan, karyawan memiliki
motivasi yang berbeda. Motivasi ini
sangat dipengaruhi keraktik individu
dari setiap individu, oleh karena itu
beda taktik individu setiap karyawan

menjadi titik fokus suatu perusahaan
dapat mencapai keinginan organisasi.
Perbaikan dan pengembangan pada PT
Perkebunan Nusantara II Perkebunan
Bandar Klippa, takkan lepas dari sumber
daya manusia yang dimiliki perusahaan,
dan dalam upaya mencapai tujuan
perusahaan
terdapat
beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh PT
Perkebunan Nusantara II Perkebunan
Bandar Klippa yaitu belum optimalnya
kinerja karyawan yang diinginkan ketika
ini tidak terlepas dari individu
karyawan.
Rumusan masalah
1. Apakah ada pengaruh yang signifikan
antara profesionalisme terhadap
kinerja
karyawan
pada
PT
Perkebunan
Nusantara
II
Perkebunan Bandar Klippa dan
2. Adakah pengaruh yang signifikan
antara
Karakteristik
Seorang
Memoderasi
Professionalisme
terhadap Kinerja Karyawan pada PT
Perkebunan
Nusantara
II
Perkebunan Bandar Klippa.
Tujuan Penelitian
1. Untuk
mengetahui
apakah
profesionalisme
berpengaruh
terhadap kinerja pegawai dan
2. Untuk
mengetahui
apakah
Karakteristik Seorang Memoderasi
Profesionalisme Terhadap Kinerja
Pegawai.
TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja karyawan
Kinerja yang baik adalah langkah bagi
terciptanya tujuan organisasi. Oleh
karena itu, perlu dilakukan upaya untuk
tingkatkan kinerja. Menurut Kasmir,
(2018) menyatakan: “Kinerja adalah
hasil kerja dan perilaku kerja yang telah
dicapai dalam menyelesaikan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan dalam
jangka waktu tertentu”. Kinerja pada
dasarnya adalah apa yang dilakukan
atau
tidak
dilakukan
pegawai.
Manajemen kinerja adalah keseluruhan
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
meningkatkan kinerja perusahaan atau
organisasi, termasuk kinerja masingmasing individu dan kelompok kerja di
perusahaan tersebut. Mathis dan
Jackson dalam (Kasmawati 2017: 138).
Berdasarkan pendapat di atas, dapat
menyimpulkan yaitu kinerja pegawai
adalah bagian penting dari harapan dan
tuntutan pimpinan pada pegawai yang
bekerja di perusahaan untuk dapat
berprestasi dan mampu menghadapi
persaingan dalam rangka mencapai
tujuan perusahaan.
Indikator Kinerja Karyawan
Menurut Bangun (2012) kinerja pegawai
dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu:
1. Kuantitas kerja
Kuantitas kerja merupakan jumlah
pekerjaan yang dihasilkan individu
atau kelompok sebagai persyaratan
dalam pekerjaan.
2. Kualitas kerja
Kualitas kerja dalam perusahaan
merupakan mutu kerja yang harus
dipenuhi pekerja dalam perusahaan
3. Pengunaan waktu
Pengunaan waktu menjadi titik
penentu
pekerja
dalam
menyelesaikan
pekerjaannya
berdasarkan waktu yang ditentukan.
4. Kerja sama
Kerja sama merupakan suatu hal
yang sangar diperlukan karena
kinerja karyawan dapat dinilai dari
kemampuannya
bekerjasama
dengan rekan kerjanya.
5. Kehadiran
Setiap pekerjaan harus memenuhi
absen atau kehadiran karyawan

dalam bekerja sesuai jadwal yang
ditentukan.
Profesionalisme
Menurut Siagian, & Napitupulu (2020)
menyatakan bahwa profesionalisme
adalah
kehandalan
dalam
melaksanakan
tugas
sehingga
dilaksanakan dengan kualitas tinggi,
waktu yang tepat, hati-hati, dan dengan
prosedur yang mudah dipahami dan
diikuti oleh pelanggan. Menurut
Mulyasa (2009) mengatakan bahwa
profesionalisme didefinisikan sebagai
perilaku, metode, dan kualitas yang
menjadi ciri suatu profesi. Seseorang
dikatakan profesional jika pekerjaannya
memiliki ciri-ciri standar teknis dan
etika suatu profesi.
Dari
pendapat
diatas,
dapat
menyimpulkan bahwa profesionalisme
adalah seseorang yang memiliki
keterampilan, kualitas diri dan rasa
tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas
yang
diberikan.
Sehingga
dilakukan dengan kualitas tinggi, tepat
waktu dan cermat serta memiliki
standar untuk hasil akhir.
Indikator Profesionalisme
Indikator profesionalisme menurut
Siagian, (2009) adalah:
1. Kemampuan bekerja
Kemampuan
bekerja
adalah
kecakapan atau potensi menguasai
suatu keahlian yang merupakan
bawaan sejak lahir atau merupakan
hasil latihan atau praktik dan
digunakan
untuk
mengerjakan
sesuatu yang diwujudkan melalui
tindakannya.
2. Kualitas bekerja
Kualitas bekerja merupakan kondisi
yang berhubungan dengan produk,
layanan,
manusia,
proses,
lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan.
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3. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana adalah
merupakan seperangkat alat yang
digunakan dalam suatu proses
kegiatan
baik
alat
tersebut
merupakan peralatan pembantu
maupun peralatan utama, yang
keduanya
berfungsi
untuk
mewujudkan tujuan yang hendak
dicapai.
4. Keseluruhan SDM
Keseluruhan
SDM
merupakan
potensi yang ada dalam diri
seseorang yang dapat berguna untuk
menyokong suatu organisasi atau
perusahaan
sesuai
dengan
keterampilan atau kemampuan yang
dimiliki.
5. Kecakapan Teknologi Informasi
Kecakapan
dalam
teknologi
informasi merupakan seperangkat
alat yang membantu dalam bekerja
dengan informasi dan melaksanakan
tugas-tugas yang
berhubungan
dengan pemrosesan informasi.
6. Keandalan
Keandalan merupakan konsistensi
dari serangkaian pengukuran atau
serangkaian alat ukur.
Karakteristik Individu
Karakteristik individu adalah suatu
proses yang mempengaruhi individu
dalam memperoleh, mengkonsumsi dan
menerima barang dan jasa serta
pengalaman
karakteristik
individu
(Hasibun, 2016).
Selanjutnya menurut Thoha, M
(2010) terkait karakteristik bahwa
individu membawa ke dalam tatanan
organisasi. Semua itu merupakan
karakteristik yang dimiliki oleh individu
dan karakteristik tersebut akan

memasuki
organisasi.

lingkaran

baru

yaitu

Berdasarkan beberapa pendapat di
atas, karakteristik individu adalah sikap,
minat, keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi yang dapat dilihat dari
biologi dan ras.
Indikator Karakteristik Individu
Hasibun,
(2016)
mengemukakan
beberapa karakteristik individu, antara
lain:
1. Usia
Usia adalah tingkat waktu seseorang
mulai dari lahir. Pada dasarnya,
semakin tua seorang karyawan,
semakin
tinggi
komitmennya
terhadap organisasi.
2. Jenis Kelamin
Menurut
Hasibun,
(2016)
menyatakan bahwa tidak ada
perbedaan yang konsisten antara
pria dan wanita dalam kemampuan
pemecahan masalah, kemampuan
analisis,
dorongan
kompetitif,
motivasi, kemampuan bersosialisasi
atau kemampuan belajar.
3. Status Pernikahan
Status perkawinan adalah ikatan
lahir dan batin antara seorang lakilaki dan seorang perempuan sebagai
suami
istri
dengan
tujuan
membentuk
keluarga
yang
dianjurkan dan diwajibkan bagi
setiap agama.
4. Masa Kerja
Masa kerja merupakan faktor
pendorong seorang karyawan untuk
konsisten di perusahaan dan
cenderung merasa nyaman.

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

4

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
Kerangka Konseptual

Profesionalisme
(X)

H1

Kinerja karyawan
(Y)
H2
Karakteristik Individu






Usia
Jenis kelamin
Status pernikahan
Masa kerja

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
penelitian
kuantitatif. Menurut (Creswell 2010)
penelitian kuantitatif adalah metode
untuk menguji teori-teori tertentu
dengan menguji hubungan antar
variabel.
Variabel-variabel
dalam
penelitian ini diukur sehingga data yang
berupa angka-angka dapat dianalisis
berdasarkan prosedur statistik. Dengan
metode kuantitatif akan diperoleh
signifikansi perbedaan kelompok atau
signifikansi hubungan antara variabel
bebas, variabel terikat dan variabel
moderasi.
Sampel
Penentuan jumlah sampel yang
digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah dengan metode sampling jenuh.
Maka dengan menentukan metode
sampling jenuh jumlah sampel dalam
penelitian ini berjumlah 150 orang yang
merupakan
karyawan
pada
PT
Perkebunan Nusantara II Perkebunan
andar Klippa. Batasan pengambilan
sampel dalam penelitian ini difokuskan
pada Pegawai Eksekutif (KARPEL) bagian
administrasi umum dan sumber daya
manusia yang ditugaskan di kantor PT

Perkebunan Nusantara II Perkebunan
Bandar Klippa.
Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data melalui kuesioner.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pernyataan
tertulis kepada responden untuk
dijawab dengan menggunakan google
form dalam proses pengerjaannya.
Dalam menilai variabel yang akan diuji,
setiap jawaban akan diberikan skor.
Dalam menilai variabel yang akan diuji,
setiap jawaban akan diberikan skor.
Menurut (Sugiyono 2015) skala Likert
menggunakan lima tingkatan yang
dapat dibentuk sebagai berikut:
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1
2
3
4
5

Tabel 1
Instrumen Skala Likert
Skala
Skor
Sangat Setuju (SS)
5
Setuju (S)
4
Kurang Setuju (KS)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Sangat Tidak Setuju
1
(STS)
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Analisis Data
Z
= Karakteristik Individu
Analisis data dalam penelitian
enelitian ini adalah
X*Z = Interaksi antara
diuji melalui 3 uji yaitu: uji kualitas data,
Profesionalisme dan
uji asumsi klasik dan uji regresi linear
Karakteristik Individu
berganda.
e
= Error Term, yaitu tingkat
kesalahan estimator dalam
1. Uji kualitas data
penelitian
Sebelum data dianalisis dan
dievaluasi, data terlebih dahulu
akan diuji dengan uji validitas
dan Uji Reliabilitas (reliabilitas).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2. Uji asumsi klasik
HASIL PENELITIAN
Dalam hal ini akan dilakukan uji
Uji Validitas
normalitas
data,
uji
Hasil uji validitas dari hasil olahan data
multikolinearitas
dan
uji
diketahui bahwa nilai r hitung paling
heteroskedastisitas.
kedastisitas.
rendah pada variable Profesionalisme
3. Uji Regresi Linier Berganda
(X) adalah sebesar 0.861, variable
Persamaan
regresi
linier
Kinerja karyawan (Y) sebesar 0.914,
berganda
adalah
sebagai
variable Karakteristik Individu (Z)
berikut:
sebesar 0.911. Sehingga dapat d
dilihat
Y = + β1X
bahwa secara keseluruhan variable
Dimana :
dengan nilai r hitung > 0.16 dapat
Y = Kinerja Karyawan
dikatakan valid.
X = Profesionalisme
a = Nilai Konstan
Uji Realibilitas
b = Koefisien regresi.
Hasil Uji reliabilitas dari hasil olahan
4. Analisis Regresi Termoderasi (MRA
data diketahui
ui bahwa item
item-total
Moderated Regression Analysis
correlation,,
menunjukkan
bahwa
(MRA) merupakan aplikasi khusus dari
variable Profesionalisme (X) adalah
regresi linier dimana persamaan regresi
sebesar 0.900,
variable Kinerja
mengandung unsur interaksi (Ghozali
Karyawan (Y) sebesar
0.915 dan
2018). Dalam bentuk model persamaan
variable Karakteristik Individu (Z)
sebagai berikut:
sebesar 0.920. Sehingga dapat dilihat
Y = a + β1X1+ β2Z + β3X1.Z + e
bahwa secara keseluruhan variable
Keterangan:
pada item-total
total correlation dengan nilai
Y
= Kinerja Karyawan
> 0,60 dapat dikatakan reliabel.
reliabel
α
= Nilai konstan
1-β3 = Arah koefisien regresi
X
= Profesionalisme
Uji MRA (Moderating
Moderating Regression Analysis
Analysis)
Tabel 2
Signifikansi Nilai F Model Regresi I
Model

Sum of Squares
Regression
1352.039
1
Residual
443.454
Total
1795.493
a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan
b. Predictors: (Constant), Profesionalisme

ANOVAa
df

1
148
149

Tabel 3

Mean Square
1352.039
2.996

F
451.234

Sig.
.000b
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Signifikansi Nilai T Model Regresi I
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1.413
.663
1
Profesionalisme
.906
.043
.868
a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan

Hasil analisis regresi I yang
terlihat pada tabel 3 menunjukkanThitung
Profesionalisme (X) adalah sebesar
21,242 > Ttabel = t (α/2; n-k-1 = t
(0,025;148) = 1,97612 dengan tingkat
signifikansi bernilai 0,000 < 0,05
berpengaruh dan koefisien regresi
sebesar 0,906. Hal ini berarti bahwa
Profesionalisme
(X)
mempunyai
pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap Kinerja Karyawan (Y).
Tabel 4
Model II

t

2.131
21.242

Sig.

.035
.000

regresi I sebesar 75,1%). Angka adjusted
R square sebesar 0,791 menunjukkan
bahwa 79,1% variabel Kinerja Karyawan
(Y) bisa dijelaskan oleh variabel
Profesionalisme (X) yang dimoderasi
oleh Karakteristik Individu (Z), sisanya
20,9% dijelaskan oleh faktor lain.

Model Summary
Model

1

R

.891

R
Adjusted
Square R Square
a

.794

.791

Std. Error
of the
Estimate
1.58730

a. Predictors: (Constant), XZ, Profesionalisme

Angka adjusted R square menunjukkan
koefisien determinasi atau peranan
variance (variabel independen dalam
hubungan dengan variabel dependen).
Dari tabel 4.33 dapat dilihat ada
kenaikan nilai adjusted R suare dari
model regresi I ke regresi II sebesar
4,0% (adjusted R square pada model

Model

Tabel 5
Signifikansi Nilai F Model Regresi II
a

ANOVA
Model
Sum of df Mean
F
Sig.
Square
Squar
s
e
Regressi 1425.1
712.5 282.8 .00
2
b
on
23
62
16
0
370.37 14
1 Residual
2.520
0 7
1795.4 14
Total
93 9
a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan
b. Predictors: (Constant), XZ, Profesionalisme

Tabel 6
Signifikansi Nilai T Model Regresi II
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
4.871
.884

(Constant)
Profesionalism
1
.418
.099
e
XZ
.017
.003
a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan
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Sig.

5.508

.000

.401

4.241

.000

.509

5.386

.000

7

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
Hasil analisis regresi II yang dapat dilihat
pada tabel 7 menunjukkan variabel X*Z
(interaksi
antara
variabel
Profesionalisme (X) dan Karakteristik
Individu (Z) mempunyai thitung > 5,386
lebih besar dari Ttabel = t (α/2; n-k-1 = t
(0,025;148)
=
1,97612
dengan
signifikansi 0,000 bermoderasi. Hal ini
berarti bahwa variabel Karakteristik
Individu (Z) merupakan pemoderasi
dalam hubungan antara hubungan
Profesionalisme (X) terhadap Kinerja
Karyawan (Y).
PEMBAHASAN
1.

Pengaruh
Profesionalisme
terhadap Kinerja Karyawan
Hasil analisis data menunjukkan bahwa
variabel Profesionalisme berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Karyawan.
Dari thitung diperoleh sebesar 21,242 dan
ttabel sebesar 1,976, yang berarti bahwa
variabel
X
(Profesionalisme)
berpengaruh secara positif terhadap
Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini
sejalan
dengan
penelitian
yang
dilakukan oleh (Retmono 2016) yang
menyatakan bahwa Profesionalisme
memiliki tingkat probability di atas 0,05
sehingga dapat dinyatakan variabel
tersebut
berpengaruh
signifikan
terhadap Kinerja Karyawan.
Penelitian menurut (Yusniar 2016)
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif antara profesionalisme terhadap
kepuasaan
kerja.
Penelitian
(Setyawibowo, Wahyu & Silvianita
2017) menunjukkan ada pengaruh
profesionalisme terhadap kepuasaan
kerja. Berdasarkan hal tersebut sesuai
dengan
hasil
penelitian
bahwa
profesionalisme berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan kerja
pegawai.

2.

Karakteristik Individu Memoderasi
Profesionalisme terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil analisis data menunjukkan bahwa
persamaan model 2 MRA adalah Y =
4,871 + 0,418 (X) + 0,017 (X*Z), dimana
nilai konstanta ke arah positif. Dan juga
Dari thitung diperoleh interaksi antara
variabel
Profesionalisme
dan
Karakteristik Individu sebesar 5.386 dan
ttabel sebesar 1,976, yang berarti bahwa
variabel Karakteristik Individu (Z)
merupakan
pemoderasi
dalam
hubungan
antara
hubungan
Profesionalisme (X) terhadap Kinerja
Karyawan (Y).
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Profesionalisme berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kinerja
Karyawan.
2. Hasil uji statistik MRA diperoleh hasil
bahwa
Karakteristik
Individu
merupakan variabel moderating bagi
profesionalisme, untuk melakukan
pengaruh
terhadap
Kinerja
Karyawan.
Maka
variabel
Karakteristik Individu memperkuat
variabel
Profesionalisme
mempengaruhi variabel Kinerja
Karyawan sebesar 0,017.
Saran
1. Diharapkan, kepada PT Perkebunan
Nusantara II Perk. Bandar Klippa agar
lebih memperhatikan bagaimana
masing-masing karakter yang dimiliki
karyawan
bisa
berpengaruh
terhadap Profesionalisme, karena
apabila diperhatikan hal ini dapat
meningkatkan Kinerja Karyawan.
2. Diharapkan,
perusahaan
memperhatikan Kinerja Karyawan
dalam bekerja baik itu sikap, tingkah
laku
agar
kedepannya
bisa
meningkatkan
Profesionalisme
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perusahaan baik secara individu
maupun
untuk
perusahaan
keseluruhan.
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