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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Hamid (2010) dengan judul: ”Pengaruh Kemampuan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  Bagian Produksi Pada Perusahaan Rokok 

Gandum Malang”. Alat analisis data yang digunakan yaitu rentang skala dan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

kemampuan kerja pegawai  bagian produksi pada Perusahaan Rokok Gandum 

Malang masuk dalam kategori baik, hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-

rata rentang skala pada variabel kemampuan kerja pegawai  sebesar 301 yang 

masuk dalam kategori baik. Kinerja pegawai  bagian produksi pada 

Perusahaan Rokok Gandum Malang masuk dalam kategori tinggi, hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil rata-rata rentang skala sebesar 283,8 yang masuk 

dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan kerja terhadap 

kinerja pegawai  bagian produksi pada Perusahaan Rokok Gandum Malang 

yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi. 

Penelitian Suhardi (2006) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada 

PT. Pupuk Kujang Cikampek Biro Tenaga Kerja. Hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja pegawai pada Perusahaan PT. Pupuk Kujang 
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Cikampek Biro Tenaga Kerja. Variabel motivasi mempunyai pengaruh 

dominan terhadap produktivitas kerja pegawai pada Perusahaan PT. Pupuk 

Kujang Cikampek Biro Tenaga Kerja. 

Dari hasil penelitian Purwanto (2008) dengan judul penelitian yaitu 

Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja para Pegawai  

Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial dan simultan 

kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai  Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta. 

Sedangkan variabel yang paling mempengaruhi kinerja karywan Pusat 

Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta yaitu motivasi kerja. 

Adapun untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Hamid (2010) 

Pengaruh 

Kemampuan Kerja 
Terhadap Kinerja 

Pegawai  Bagian 

Produksi Pada 

Perusahaan Rokok 
Gandum Malang 

 

 
 

2. Suhardi (2006) 

Analisis Pengaruh 

Kemampuan dan 
Motivasi Kerja 

Terhadap 

Produktivitas Kerja 
Pegawai pada PT. 

Pupuk Kujang 

Cikampek Biro 
Tenaga Kerja 

 

 

 
3. Purwanto (2008) 

Pengaruh 

Kemampuan dan 
Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja para 

Pegawai  Pusat 
Pendidikan Komputer 

Akuntansi IMKA di 

Surakarta. 

 
 

4. Della Andam Putra 

(2010) Pengaruh 
Kemampuan dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai  pada 

Badan pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota 

Malang (BP2T)  

 

 Untuk mengetahui 

kemampuan kerja dan 

kinerja para pegawai . 
 Untuk mengetahui 

pengaruh kemampua 

kerja terhadap kinerja 

para pegawai . 
 

 

 
 

 Untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan, 

motivasi kerja dan 
produktivitas kerja 

pegawai  

 Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan 

dan motivasi kerja 

terhadap produktivitas 
kerja pegawai . 

 

 

 
 Untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan 

dan motivasi kerja 
terhadap kinerja 

pegawai  

 Untuk mengetahui 
variabel yang dominan 

terhadap kinerja 

pegawai . 

 
 

 Untuk mengetahui 

kemampuan, motivasi 
dan kinerja pegawai . 

 Untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan 

dan motivasi terhadap 
kinerja pegawai  

 Untuk mengetahui 

variabel yang dominan 
terhadap kinerja 

pegawai  

 Variabel bebas adalah 

kemampuan kerja. 

 Variabel Terikat yaitu 
kinerja pegawai . 

 Lokasi Penelitian PR. 

Gandum Malang 

 Populasi pegawai  bagian 
produksi. 

 

 
 

 Variabel bebas adalah 

kemampuan dan motivasi 

kerja. 
 Variabel Terikat yaitu 

produktivitas kerja. 

 Lokasi Penelitian PT. 
Pupuk Kujang Cikampek 

Biro Tenaga Kerja 

 Populasi pegawai bagian 
produksi. 

 

 

 
 Variabel bebas adalah 

kemampuan dan motivasi 

kerja. 
 Variabel terikat kinerja. 

 Lokasi penelitian Pusat 

Pendidikan Komputer 
Akuntansi IMKA 

Surakarta 

 Populasi seluruh pegawai . 

 
 Variabel bebas adalah 

kemampuan dan motivasi 

kerja. 
 Variabel terikat yaitu 

kinerja. 

 Lokasi Penelitian Badan 

pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Malang 

(BP2T)  

 Populasi kayawan bagian 
produksi. 

 Kemampuan kerja 

pegawai  adalah baik 

sedangkan kinerja 
pegawai  tinggi. 

 Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara Kemampuan 
Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai . 

 
 Kemampuan dan 

motivasi kerja 

pegawai  adalah baik 

sedangkan 
produktivitas kerja 

pegawai  tinggi. 

 Terdapat pengaruh 
yang signifikan 

antara kemampuan 

dan motivasi kerja 
terhadap 

produktivitas kerja 

 

 Terdapat pengaruh 
yang signifikan 

antara kemampuan 

dan motivasi kerja 
terhadap kinerja. 

 Motivasi kerja 

mempunyai 
pengaruh dominan 

terhadap kinerja. 

 

 
 

 

 
 

- 

Sumber: Hamid (2010), Suhardi (2006) dan Purwanto (2008) 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui persamaan 

dan perbadaan atas penelitian yang dilakukan. Perbedaannya yaitu mengenai 

obyek atau lokasi penelitian yang digunakan serta variabel penelitian yang 

digunakan. Persamaannya yaitu membahas mengenai pengaruh motivasi dan 

kemampuan terhadap kinerja. 

2.   Kemampuan Kerja 

a. Pengertian Kemampuan Kerja 

Menurut Robbins (2006:52) kemampuan kerja dapat diartikan sebagai 

kepasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan 

tertentu. Sedangkan menurut Gibson (1996:167) menjelaskan bahwa 

kemampuan kerja adalah : potensi seseorang untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan. 

Kemampuan kerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti 

kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berhubungan erat dengan 

kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan 

pekerjaan. Ketidakberadaan hal seperti ini dapat mempengaruhi peningkatan 

kinerja pegawai  (Robbins, 2006:49). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu 

simpulan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan kerja adalah kapasitas 

individu atau potensi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang 

menunjukkan kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. 

 

 



 5 

b. Klasifikasi Kemampuan Kerja 

  Menurut Fitz dalam Swasto (2000:80) mengemukakan bahwa  

kemampuan  kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

  1) Kemampuan pengetahuan, adalah pemahaman secara luas mencakup 

segala hal yang pernah diketahui yang berkaitan dengan tugas-tugas 

individu dalam organisasi.  

2) Kemampuan keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan 

teknik pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas 

individu dalam organisasi. 

3) Kemampuan sikap merupakan kemampuan yang mempunyai 

pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang kepada orang lain, 

obyek dan situasi yang berhubungan dengan orang tersebut. 

  Sedangkan menurut Rao (2000:98) mengklasifikasikan 

kemampuan kerja menjadi empat yaitu: 

1) Kemampuan teknis mencakup pengertian mengenai suatu aktivitas 

khusus dan kecakapan di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan 

metode, proses, prosedur dan teknik. 

2) Kemampuan perilaku, mencakup kepandaian orang berhubungan 

dengan orang lain. 

3) Kemampuan manajerial, mencakup pengertian yang berkenaan dengan 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemonitoran, 

penilaian, penyeliaaan dan sebagainya. 
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4) Kemampuan konseptual, mencakup kemampuan untuk melihat 

organisasi secara keseluruhan 

  Menurut Robbins (2006:51) mengklasifikasikan kemampuan 

menjadi dua bagian yaitu: 

1) Kemampuan Intelektual 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan mental. Ada tujuh dimensi yang membentuk 

kemampuan intelektual antara lain: 

a) Kecerdasan numerik 

Kemampuan untuk melakukan perhitungan dengan cepat dan 

akurat. 

b) Pemahaman verbal 

Kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dari 

hubungan antar kata. 

c) Kecepatan perceptual 

Kemampuan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan visual 

dengan cepat dan akurat. 

d) Penalaran induktif 

Kemampuan mengidentifikasi suatu urutan logis dalam suatu 

masalah dan kemudian memecahkan masalah. 

e) Penalaran deduktif 

Kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu 

argumen. 
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f) Visualisasi ruang 

Kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak 

seandainya posisinya dalam ruang diubah. 

g) Memori 

Kemampuan mempertahankan dan mengingat kembali pengalaman 

masa silam. 

2) Kemampuan Fisik 

Kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang 

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan serupa. 

Ada sembilan kemampuan fisik dasar meliputi: 

Faktor-faktor kekuatan: 

a) Kekuatan dinamik: kemampuan untuk menggunakan kekuatan 

otot secara berulang-ulang sepanjang kurun waktu. 

b) Kekuatan otot bawah: kemampuan untuk menggunakan otot 

dengan menggunakan otot-otot ditubuh (terutama perut). 

c) Kekuatan statis: kemampuan menggunakan kekuatan terhadap 

obyek luar. 

d) Kekuatan eksplosit: kemampuan menghabiskan suatu 

maksimum energi eksplosit dalam satu atau sederetan tindakan 

eksplosit. 

Faktor-faktor fleksibilitas: 

a) Fleksibilitas jangkauan: kemampuan menggerakkan otot tubuh 

dan meregang punggung sejauh mungkin. 
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b) Fleksibilitas dinamik: kemampuan melakukan gerakan cepat. 

Faktor-faktor lain: 

a) Koordinasi Tubuh: Kemampuan mengkoordinasikan tindakan-

tindakan serentak dari bagian-bagian tubuh yang berlainan. 

b) Keseimbangan: kemampuan menjaga keseimbangan meskipun 

ada kekuatan-kekuatan yang mengganggu keseimbangan itu. 

c) Stamina: kemampuan menggerakkan upaya maksimum yang 

mensyaratkan upaya terus menerus. 

3.  Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Pengertian motivasi menurut Ernest dalam Mangkunegara (2000: 94) 

adalah: “Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja”.  

Adapun motivasi menurut Mathis dan Jackson (2001:89), “Motivasi 

merupakan hasrat didalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal: 

mencapai tujuan. Maka, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan 

pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia”. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah pemberian suatu rangsangan atau dorongan untuk 

meningkatkan prestasi kerja pegawai   agar bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan pimpinan melalui petunjuk-petunjuknya dan 

mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang telah dilakukan. 



 9 

b. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori dari pada Maslow lebih dikenal dengan teori Hirarki Kebutuhan 

Maslow. Menurut Mangkunegara (2005: 63), konsep teorinya menjelaskan 

suatu hirarki kebutuhan yang menunjukkan adanya lima tingkatan kebutuhan 

manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk 

mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang lebih 

rendah sebelumnya telah dipuaskan Hirarki lima kebutuhan dasar manusia 

adalah: 

Gambar 2.1 

 

Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

 Self- 

 Actualization 

 Esteem Needs 

     Social Needs 

 

     Safety Needs 

       Phsycological Needs 

 

 

a. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 

paling dasar. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang 

seseorang berperilaku dan bekerja secara giat. Kebutuhan fisik ini 

termasuk kebutuhan utama, tetapi merupakan tingkat kebutuhan yang 

paling rendah. 
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b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan akan keamanan 

dan kesehatan jiwa di tempat pekerjaan membutuhkan alat pelindung 

seperti masker bagi tukang las yang diberikan oleh manajer. Pentingnya 

memuaskan kebutuhan ini jelas terlihat pada organisasi modern, tempat 

pimpinan organisasi mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan 

menggunakan alat-alat canggih atau pengawalan. Bentuk lain dari 

pemuasan kebutuhan ini dengan memberikan perlindungan asuransi 

(astek) kepada para pegawai . 

c. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan 

tidak seorangpun manusia yang hidup menyendiri. Karena manusia 

makluk sosial sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial 

yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: kebutuhan perasaan diterima 

orang lain di lingkungan ia bekerja, kebutuhan perasaan dihormati, 

kebutuhan akan perasaan kemajuan dan tidak seorang pun yang 

menyenangi kegagalan serta kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan 

dihargai oleh orang lain. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, 

tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu diperhatikan oleh 

pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat 
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atau posisi seseorang dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 

prestasinya. 

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik 

terhadap sesuatu. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi 

seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan 

sepenuhnya dapat berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan 

ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

4.   Kinerja  

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja 

adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Sedangkan menurut Dharma (1993:212) “Kinerja 

adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau 

diberikan seseorang atau kelompok orang”. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai  atau pegawai dalam rangka 



 12 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan 

kepadanya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut 

Mangkunegara (2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill ). Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

2. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja) 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pegawai  dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seorang 

pegawai . Faktor eksternal tersebut  sangat erat kaitannya dengan situasi atau 

kondisi kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. 
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c. Pengukuran Kinerja  

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sinungan (2000:23) yaitu: 

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak 

menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian 

relatif 

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 

Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja 

pegawai  sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan 

hasil yang diharapkan olah karena itu adanya suatu standar yang baku 

merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode yang 

digunakan dalam rangka pengukuran kinerja para pegawai  atau pegawai pada 

perusahaan, yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau pegawai nya. Pengukuran 



 14 

melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang 

pegawai  perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

telah diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang pegawai  dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang 

pegawai  dalam menghasilkan produk. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 

pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai 

seorang pegawai . 

7. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran yang berkaitan dengan pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai , yaitu  sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat kita ketahui bahwa 

kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai  dalam hal ini yaitu mengenai 

kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bekerja di 

perusahaan (Fitz dalam Swasto, 2000) akan mempenaruhi tingkat pencapaian 

kinerja seorang pegawai  Selain itu dukungan atau motivasi kerja para 

pegawai  dalam hal ini yaitu dorongan pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan sosial, penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi diri (Maslow dalam Mangkunegara, 2000) 

mempengaruhi atas pencapaian kinerja para pegawai  yaitu mengenai 

kuatitas, kuanlitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan. 

(Mangkunegara, 2000). 

 

Kemampuan (X1) 

Motivasi (X2) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 
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8. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Diduga terdapat pengaruh antara kemampuan kerja dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai  pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang 

(BP2T) . 

b. Diduga variabel motivasi paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai  

pada Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) . 


