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ABSTRAKSI 

 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana pengumpulan data dilakukan 

pada di perusahaan rokok Gandum Malang kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun Kota 

Malang dengan judul penelitian yaitu: “Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada Perusahaan Rokok Gandum Malang” 

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui kemampuan kerja karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Rokok Gandum Malang. Kedua, untuk mengetahui kinerja karyawan 

bagian produksi pada Perusahaan Rokok Gandum Malang dan ketiga, untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada Perusahaan Rokok 

Gandum Malang. Kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan yaitu 

sebagai bahan kontribusi bagi manajemen Perusahaan Rokok Gandum Malang dalam 

menentukan kebijakannya terkait dengan peningkatan kinerja karyawan dengan 

mempertimbangkan kemampuan kerja di perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rentang skala dan 

regresi linier berganda. Hasil analisis dapat diketahui bahwa kemampuan kerja karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Rokok Gandum Malang masuk dalam kategori baik, hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai rata-rata rentang skala pada variabel kemampuan kerja karyawan sebesar 

301 yang masuk dalam kategori baik. Kinerja karyawan 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 karyawan bagian produksi pada Perusahaan Rokok Gandum Malang yang ditunjukkan 

dengan nilai koefisien regresi. 

Saran yang diberikan kepada perusahaan yaitu diharapkan pihak perusahaan selalu berusaha 

untuk mempertahankan atas kemampuan dasar yang dimiliki oleh karyawan.Dalam usaha untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan diharapkan 

pihak manajemen selalu berupaya memberikan dukungan kepada para karyawan yang dapat 

berupa jaminan kesejahteraan para karyawan sehingga karyawan tetap memiliki keinginan untuk 

bekerja di perusahaan. Diharapkan pihak perusahaa selalu berusaha untuk memperbaiki sikap 

kerja para karyawan di perusahaan, melalui usaha tersebut maka para karyawan dapat bekerja 

dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, yaitu dengan penetapan target kualitas, kuantitas 

dan waktu penyelesaian pekerjaan secara tegas. 

 

 

 

 

 



Abstraction 

 

This watchfulness aim is that is first, to detect production part employee work ability in company 

Malang wheat cigarette. Second, to detect production part employee performance in company 

Malang wheat cigarette and third, to detect work ability influence towards production part 

employee performance in company Malang wheat cigarette. Watchfulness use that want 

achieved especially for company that is upon which contribution for the management company 

Malang wheat cigarette in determines the wisdom related to employee performance enhanced 

consideringly work ability at company.  

Analyzer that used in this watchfulness that is by using scale distance and doubled linear 

regression. Population in this watchfulness entire production part employees in companies 

Malang wheat cigarette as much as 1.264 person. in this watchfulness uses technique 

proportional random sampling that is sample taking technique that done randomly with 

proportional total in every population. Analysis result knowable that production part employee 

work ability in company Malang wheat cigarette enter in good category. Production part 

employee performance in company Malang wheat cigarette enters in tall category. based on 

regression analysis result inferential that found influence significant between work ability 

towards production part employee performance in company Malang wheat cigarette that with 

regression coefficient value.  
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