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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kompetensi

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Perubahan yang terjadi pada bidang Sumber Daya Manusia diikitu oleh

perubahana pada kompetensi dan kemampuan dari seseorang yang

mengkonsentrasikan diri pada Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkembangan

kompetensi yang semakin luas dari praktisi Sumber Daya Manusia memastikan

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam

kesuksesan organisasi. Kompetensi kini telah menjadi bagian dari bahasa

manajemen pengembangan. Standar kerja atau pernyataan kompetensi telah

dibuat untuk sebagian besar jabatan sebagai basis penentuan pelatihan dan

kualifikasi keterampilan. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan

standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan

atau memegang suatu jabatan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi

kompetensi untuk mendukung kemampuan dikonsentrasikan pada hasil perilaku.

Definisi kompetensi menurut Amstrong dan Murlis dalam Ramelan

(2003:47) sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai karakteristik mendasar individu yang secara kausal
berhubungan dengan efektivitas atau kinerja yang sangat baik”.

Dan menurut Wahjosumidjo (2009:34) adalah sebagai berikut:

“Kinerja tugas rutin yang integrative, yang menggabungkan resources
(kemampuan, pengetahuan, asset dan proses, baik yang terlihat maupun
yang tidak terlihat) yang menghasilkan posisi yang lebih tinggi dan
kompetitif”.
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Kompetensi yang ditetapkan di organisasi merupakan basis dari berbagai

aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh pegawai agar mendukung

upaya dalam pencapaian kinerja organisasi. Keunggulan kinerja merupakan modal

yang optimal.

Ruki (2006:57) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kombinasi atau gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan serta bakat, minat, sikap, dan sistem nilai yang dituntu oleh
tiap pekerja atau jabatan yang ada dalam sebuah organisasi”.

Menurut gerakan tersebut banyak hasil studi yang menunjukan bahwa

hasil tes sikap dan pengetahuan, presentasi belajar di sekolah dan diploma tidak

dapat memprediksikan kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan. Unsur-unsur

tersebut sering menimbulkan bias terhadap minoritas, wanita, dan orang-orang

yang berasal dari strata social ekonomi yang rendah. Temuan tersebut telah

mendorong dilakukan penelitian variabel kompetensi diduga memprediksikan

individu dan tidak bias karena faktor rasial, gender, dan rasio ekonomi. Oleh

karena itu beberapa prinsip yang diperhatikan adalah:

1. Membandingkan individu yang telah jelas berhasil didalam pekerjaannya

dengan individu yang tidak berhasil,

2. Mengidentifikasikan pola pikir dan perilaku individu yang sudah berhasil.

Level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian. Bagian yang dilihat

dan dikembangkan, disebut permukaan seperti pengetahuan dan keterampilan.

Dan bagian yang tidak dapat dilihat dan sulit dikembangkan disebut sentral atau

inti pembagian seperti sikap-sikap, motif, sikap dan nilai-nilai. Menurut kriteria

kinerja pekerjaan yang diprediksi, kompetensi dapat dibagi kedalam dua kategori
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yaitu kompetensi pemula atau ambang dan kompentesi yang membedakan.

Kompetensi kategori pemula atau ambang merupakan karakteristik esensial

minimal, biasanya adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

seseorang untuk dapat berfungsi efektif dalam pekerjaannya akan tetapi tidak

membedakan kinerja pekerja yang superior dan kinerja pekerjaan yang biasa saja.

Kompetensi kategori kompetensi yang membedakan yaitu faktor-faktor yang

membedakan antara pekerja yang memiliki kinerja superior dan biasa-biasa saja

atau rata-rata.

Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:69) mengumukakan bahwa:

“Kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang
individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang
diperlukan dalam menduduki suatu jabatan”.

Dihubungkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi,

kompetensi dosen mempunyai peran yang strategis. Orientasi untuk berprestasi

merupakan derajat kepedulian atau upaya seseorang untuk berprestasi dalam

pekerjaannya sehingga ia berusaha bekerja dengan baik atau diatas standar.

Kompetensi ini direfleksikan dalam orientasi kepada hasil, efisiensi, standar,

perbaikan, kewirausahaan, dan optimasi penggunaan sumber daya. Perhatian

terhadap kerapian, mutu dan ketelitian yaitu dorangan dalam diri seseorang untuk

mengurangi ketidakpastian di lingkungan kerjanya, khususnya berkenaan dengan

ketersediaan dan akurasi data serta informasi. Kompetensi ini meliputi

pemantauan kejelasan dan mengurangi ketidakpastian.
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2.1.2 Karakteristik Kompetensi

Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Uno

(2007:63) terdiri dari 5 karakteristik adalah sebagai berikut:

1. Motif

Motif adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga

ia melakukan tindakan. Spencer menambahkan bahwa motif adalah “drive,

direct and select behavior toward certain actions or goals and away from

other”.

2. Sifat

Sifat adalah watak yang membuat orang untuk berprilaku atau bagaimana

seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti

percaya diri, control diri, ketabahan atau daya tahan.

3. Konsep diri

Konsep diri adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan

nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang

dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan

sesuatu.

4. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes

pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang

paling benar tetapi tidak bias melihat apakah seseorang dapat melakukan

pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

5. Ketrampilan

Ketrampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu

baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi

maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.
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2.1.3 Jenis-Jenis Kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip pada Ruky (2004:106)

menjelaskan bahwa kompetensi dalam kaitannya dengan unjuk kerja dapat

digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Kompetensi ambang, yaitu kriteria minimal dan esensiap yang dibutuhkah dari

sebuah jabatan dan harus bisa dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan tersebut

untuk dapat bekerja menjalankan pekerjaan tersebut secara efektif.

b. Kompetensi pembeda, yaitu kriteria yang dapat membedakan antara orang

yang selalu mencapai unjuk kerja superior dan orang yang unjuk kerjanya

rata-rata saja.

Menurut Amstrong dan Murlis yang dikutip pada Ramelan (2003:56),

kompetensi itu ada dua yaitu kompetensi inti dan kompetensi generik atau

kompetensi khusus.

1. Kompetensi Inti

Kompetenis inti adalah merupakan hal-hal yang harus dilakukan

organisasi dan orang yang didalamnya agar bisa berhasil. Kompetensi inti

ini merupakan hasil dari pembelajaran kolektif dalam organisasi. Mereka

mengatakan bahwa kompetensi ini adalah komunikasi, keterlibatan dan

komitmen mendalam untuk bekerja dalam organisasi. Kompetensi ini

melibatkan banyak orang dari banyak level dan fungsi dalam organisasi.

Kompetensi inti dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
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a. Kompetensi inti bisnis yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan bisnis

untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengonsolidasikan

teknologi yang dimiliki dalam keseluruhan organisasi dan mengubah

keterampilan menjadi kompetensi yang bisa memberdayakan bisnis untuk

beradaptasi secara cepat degan peluang yang terus berubah.

b. Kompetensi inti perilaku adalah kualitas fundamental yang diterapkan oleh

individu dalam organisasi. Kompetensi inti perilaku bisa berdiri sendiri

untuk membuat kerangka kompetensi yang berlaku untuk setiap orang

dalam organisasi, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda.

2. Kompetensi Generik

Kompetensi generik adalah kompetensi yang berlaku untuk kategori

karyawan tertentu, seperti manajer, pemimpin tim, teknisi desain, manajer

cabang, spesialis kepersoalan, akuntan, operator mesin, asisten penjualan

atau sekretaris. Sebagai contoh, kompetensi generik manajer cabang

mencakup kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian,

pengembangan bisnis, hubungan pelanggan, keputusan komersial,

ketrampilan komunikasi dan hubungan antar pribadi. Kompetensi generik

bisa ditetapkan untuk kelompok jabatan yang secara fundamental sifat-

sifat tugasnya sama, tetapi level pekerjaan yang ditangani berbeda-beda.

3. Kompetensi Spesifik

Kompetensi spesifik yaitu kompetensi yang berkait dengan tugas khusus

atau spesifik untuk individu atau sekelompok kecil pemegang peran yang tidak

tercakup dalam profil kompetensi generik untuk peran tersebut.
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Gambar 2.1 Pembentuk Profil Kompetensi

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud kompetensi dalam penelitian ini

adalah merupakan kombinasi dari beberapa pengetahuan terapan, ketrampilan,

perilaku di dalam pekerja atau profesi tertentu yang diminati, yang didukung oleh

motif, bakat, citra diri serta orientasi yang selalu meningkat kualitas dan efisien da

pencapaian standar kinerja yang baik, antara lain melalui upaya-upaya perbaikan

kemampuan penyelesaian persoalan, perbaikan pola pengambilan keputusan dan

proses operasional yang cepat serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

Indikator dari kompetensi dalam penelitian ini adalah pengetahuan,

ketrampilan, dan kemampuan yang terdiri dari indikator sebagai berikut:

1. Orientasi pencapaian standar kinerja.

2. Perhatian terhadap kualitas dan efisiensi kerja.

3. Keahlian dan profesionalisme individu.

4. Keterampilan berinteraksi dengan mahasiswa.

5. Kecepatan pelayanan kepada mahasiswa.

6. Tanggung jawab terhadap mahasiswa

7. Pemahaman materi

8. Efektifitas materi yang diberikan di kelas

Inti Kompetensi
Prilaku

Kompetensi
Genetik

Kompetensi
Spesifik

Profil
Kompetensi
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9. Kemampuan memahami mahasiswa.

2.2 Motivasi Berprestasi

2.2.1 Pengertian Motivasi Beprestasi

Motivasi merupakan daya dorong yang mempengaruhi setiap orang.

Menurut McClelland dalam Hasibuan (2005:162), daya dorong itu bisa datang

dari dalam maupun luar seseorang. Bahwa, motif adalah memperbaharui

seseorang yang sebelum berpengetahuan dengan cara memberi pentunjuk untuk

mengubah dirinya kedalam situasi efektif. Pada bagian lain dijelaskan

McClelland, bahwa yang dimaksud dengan motif adalah suatu yang

mengakibatkan sikap atau kondisi yang akan mengantarkan manusia untuk

melakukan tindakan tertentu.

Menurut Abin Syamsudin (2005:167) adalah :
“Motif sebagai suatu kekuatan atau tenaga atau daya, atau suatu
keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk
bergerak kea rah tujuan tertentu, baik didasari maupun tidak didasari”.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, motivasi diartikan sebagai berikut:

(1) dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar tidak sadar, untuk melakukan

suatu tindakan dengan tujuan tertentu, (2) usaha-usaha yang dapat menyebabkan

seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin

mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan

perbuatannya.

Sedangkan definisi menurut Wexley and Yuki (2003:167) adalah :

“Motivasi adalah suatu proses dimana tingkah laku bertindak dengan
semangat dan terkendali. Dalam “Mentallhelp, Motivation-Psychological
self-help” dijelaskan bahwa, “Motivation is trying to reach our goals”.
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Bahwa, motivasi menumbuhkan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kita.
Tujuan yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu
perbuatan yang apabila tercapai akan memuaskan individu. Adanya tujuan
yang jelas dan disadari akan mempengaruhi kebutuhan dan ini akan
mendorong timbulnya motivasi”.

Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut sesuai dengan yang dikutip

oleh Gomes (2003:189-190) dijelaskan sebagai berikut:

1. Physiological needs. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan yang paling

mendasar yang merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan

psikologis dan biologis seperti; makan, minum, sandang, tidur, seks,

tempat tinggal.

2. Safety needs. Apabila seseorang yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya,

mereka akan memotivasi dirinya untuk mendapatkan seperti kebutuhan

rasa aman, mendapatkan perlindungan, perlakuan yang adil, pensiun, dan

jaminan hari tua.

3. Social needs. Kebutuhan social juga merupakan kebutuhan yang penting

setelah kebutuhan kedua jenis diatas terpenuhi seperti, kebutuhan ingin

dicintai, kebutuhan akan persahabatan, hubungan yang harmonis,

kebutuhan perasaan untuk dihargai, berprestasi, berpartisipasi.

4. Esteem needs. Kebutuhan ini bersifat egoistic dan berkaitan erat dengan

status seseorang, semakin tinggi status seseorang akan semakin tinggi

kebutuhannya seperti; kebutuhan ingin berprestasi, kepercayaan,

kepandaian yang sempurna, mampu untuk mengerjakan tugas.

5. Self Actualization needs. Kebutuhan ini merupakan yang tertinggi untuk

menunjukan prestasinya yang maksimal yaitu tiap-tiap orang ingin
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mendapatkan pengakuan, ingin mengembangkan dirinya secara terus

menerus, ingin menjadi orang yang mampu.

Dari konsep tersebut berarti bahwa seseorang akan berusaha untuk memenuhi

kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu, sebelum memulai mengarahkan pada

pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Setelah seseorang terpenuhi kebutuhan

pokoknya dan merasa puas maka akan terdorong atau memotivasi dirinya untuk

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti ingin berprestasi, ingin

pendapatnya didengar, ingin berinteraksi, ingin penghargaan dari orang lain, ingin

pengakuan dan lain-lain.

2.2.2 Karakteristik Individu Dengan Motivasi Berprestasi Tinggi

Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dapat terlihat secara

fisik dan psikologinya. Menurut Murray dalam Alwisol (2011) mengemukakan

tujuh ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu sebagai

berikut:

1. Lebih kompetitif, siswa menjadi senang bersaing untuk menunjukan bahwa

dirinya adalah yang terbaik.

2. Lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan diri sehingga dia berusaha

untuk bisa berhasil.

3. Senang menetapkan tujuan yang menantang tapi cukup realistik, siswa

memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pencapaian prestasinya dan juga telah

memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi.
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4. Memilih tugas yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuannya

selama siswa bisa mengerjakan maka siswa akan berupaya secara optimal.

5. Senang dengan pekerjaan interprener yang memiliki resiko tetapi cocok

dengan kemampuannya, cocok dengan bakat dan minat siswa dalam

mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

6. Bangga dengan pencapaian dan mampu menunda untuk memperoleh kepuasan

yang lebih besar agar bisa berprestasi.

7. Memiliki konsep diri yang positif, jujur, rajin belajar, disiplin, bertanggung

jawab dan berprestasi di sekolah atau universitas baik dalam bidang akademik

maupun non akademik.

Lebih jauh ditambahkan menurut McClelland dalam Hawadi (2001), ada

beberapa elemen penting dalam motivasi berprestasi:

1. Kebutuhan akan prestasi. Menunjukan keinginan seseorang untuk mencapai

suatu kesuksesan atau keunggulan dengan menetapkan suatu standar atau

tujuan

2. Pengambilan tanggung jawab. Menunjukan kemampuan individu dalam

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.

3. Ketakutan akan kegagalan. Menunjukan kemampuan individu untuk dapat

mengantisipasi kegagalan atau perasaan frustasi.

4. Kemampuan mengatasi kendala. Menunjukan usaha yang dilakukan oleh

individu dalam mengatasi kendala yang datang dari luar maupun dari dalam

diri, dalam usahanya mencapai prestasi.
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5. Efisiensi kerja/belajar. Menunjukan individu yang memiliki strategi belajar

yang efektif dan efisien sehingga waktu penggunaan belajar mampu

dimaksimalkan.

Kompetensi dosen mempunyai peran yang sangat penting, dalam kegiatan

pembelajaran seorang dosen harus mengusai tugasnya sebagai profesi yang

meliputi tugas mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan

mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada mahasiswa. Kondisi belajar

efektif harus diciptakan karena kadang kala terdapat kecenderungan dosen dalam

proses belajar mengajar hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan tanpa

memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswanya.

Motivasi mahasiswa bergantung pada bagaimana dosen di dalam kelas

dalam melakukan proses belajar mengajar. Apabila dosen tersebut mampu

menguasai materi dan menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas hal itu

dapat membuat motivasi mahasiswa bertambah

2.3 Penelitan Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sumber daya manusia di program S1

Manajemen Universitas Widyatama (UTAMA) mengenai Kompetensi Dosen dan

Motivasi Berprestasi Mahasiswa. Analisis penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan peneliti tersebut dipaparkan pada table berikut ini:
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Tabel 2.1 Contoh Penelitian Sebelumnya

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan

1. Ninik Suherni
(2014)

Pengaruh
Kompetensi
Dosen Terhadap
Motivasi Proses
Belajar Mengajar
Pada Universitas
Widyatama
Bandung

Deskriptif
dan
verifikatif

X1=Kompetensi
Dosen

Y= Motivasi
Proses
Mengajar

Berdasarkan hasil perhitungan
dengan menggunakan metode
regresi sederhana pengaruh
kompetensi dosen terhadap
motivasi proses mengajar di
Universitas Widyatama
diperoleh nilai sebesar 1,034.
Hal ini menunjukan motivasi
yang kurang dalam proses
mengajar, dikarenakan ada
faktor-faktor, kemungkinan
adanya ketidakpuasan dalam
proses belajar mengajar,
kurangnya kompensasi/ balas
jasa yang diberikan pihak
Universitas Widyatama
Bandung, serta kurangnya
kualitas mahasiswa.

Sumber : Perpustakaan Utama

Tabel 2.2 Jurnal

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan

1. Sri Sunarsih
(2013)

Pengaruh
Kompetensi
Dosen Dan
Fasilitas Belajar
Terhadap Prestasi
Belajar
Mahasiswa
Akademi
Kebidanan Estu
Utomo Boyolali

Deskriptif
dan
verifikatif

X1=Kompetensi
Dosen

X2= Fasilitas
Belajar

Y= Prestasi
Belajar
Mahasiswa

Kesimpulan penelitian
menunjukan bahwa kompetensi
dosen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap prestasi
belajar mahasiswa. Hal ini
terbukti dari nilai p value 0,003
< 0,05. Fasilitas belajar
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap prestasi
belajar mahasiswa. Hal ini
terbukti dari nilai p value 0,001
< 0,05. Kompetensi dosen dan
fasilitas belajar berpengaruh
positif secara bersama-sama
terhadap prestasi belajar
mahasiswa Akademi
Kebidanan Estu Utomo
Boyolali. Hal ini terbukti dari
nilai p value 0,000 < 0,05

Sumber : http://eprints.uns.ac.id/13374/
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2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam perusahaan ada berbagai macam sumber daya, dimana sumber daya

manusia merupakan sumber daya paling penting. Pengelola sumber daya manusia

yang baik, dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi akan meningkatkan

kinerja yang baik pula. Hal ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya

kinerja, tetapi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kompetensi yang ditetapkan di organisasi merupakan basis dari berbagai

aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh pegawai agar mendukung

upaya dalam pencapaian kinerja organisasi. Keunggulan kinerja merupakan modal

yang optimal.

Dihubungkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi,

kompetensi dosen mempunyai peran yang strategis. Dosen harus mampu

mengusasi kelas atau melakukan pengelolaan pembelajaran secara baik. Beberapa

hal penting harus dimiliki dosen dalam mengelola kegiatan pembelajaran adalah

seperti kemampuan mengelola materi, metode, media atau fasilitas dan evaluasi

atau kegiatan penilaian pembelajaran.

Dalam skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap

Motivasi Berprestasi Mahasiswa (Studi Kasus Mata Kuliah Kewirausahaan I

Semester Genap 2013-2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama)”,

masalah kompetensi dan motivasi berprestasi secara analogi sesuai dengan kajian

kepustakaan dimaksudkan sebagai berikut:
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Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan

kemampuan yang dimiliki dosen untuk memberikan materi kepada mahasiswa

selama proses ajar-mengajar.

Motivasi Berprestasi adalah tindakan dari mahasiswa untuk mendapatkan

hasil yang optimal dari proses perkuliahan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyusun paradigm

penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

KOMPETENSI (X)
 Pengetahuan
 Keterampilan
 Kemampuan

MOTIVASI
BERPRESTASI (Y)

 Kebutuhan Akan
Prestasi

 Pengambilan
Tanggung Jawab

 Ketakutan Akan
Kegagalan

 Kemampuan
Mengatasi Kendala

 Efisiensi Kerja/Belajar
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2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas hipotesis yang diajukan dalam

penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

“Kompetensi dosen berpengaruh positif terhadap motivasi berprestasi

mahasiswa mata kuliah kewirausahaan I semester genap 2013-2014 prodi

manajemen S1 Universitas Widyatama”.


