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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan penilaian 
prestasi kerja terhadap kepuasan kerja dengan persepsi keadilan remunerasi 
sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
perubahan pada tata cara dan fungsi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
dari pola lama DP3 ke pola baru Penilaian Prestasi Kerja yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 dan diimplementasikan di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan                      
No. 91 Tahun 2013 yang memuat tata cara penilaian prestasi kerja bulanan dan 
tahunan. Penelitian ini melihat penerapan penilaian prestasi kerja bulanan karena 
inilah yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran remunerasi yang akan 
diterima pegawai setiap bulan. Jika karyawan merasa bahwa usahanya akan 
dihargai dengan sistem kompensasi yang adil yang dikaitkan dengan penilaian 
prestasi kerja mereka , maka karyawan akan menjadi puas dan termotivasi 
berkinerja lebih baik. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Jenis teknik pengambilan sampel melalui Purposive Sampling  dengan 
responden sebanyak 89 orang Pegawai Negeri Sipil Kantor Otoritas Pelabuhan 
Utama Tanjung Perak Surabaya. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan penilaian prestasi kerja memiliki pengaruh pada kepuasan kerja, 
penerapan penilaian prestasi kerja memiliki pengaruh pada persepsi keadilan 
remunerasi, dan persepsi keadilan remunerasi memiliki pengaruh pada kepuasan 
kerja, dan yang terakhir penerapan penilaian prestasi kerja memiliki pengaruh 
pada kepuasan kerja melalui persepsi keadilan remunerasi sebagai variabel 
intervening. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 
penilaian prestasi kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja Pegawai Negeri Sipil 
melalui pemberian remunerasi yang adil. 
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