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Kantor Polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai salah satu instansi 
pemeimtah dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai menjadi suatu hal 
yang sangat penting dalam aktivitas intansi ini. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja 
pegawai ini menjadi sangat penting karena dengan adanya upaya penilaian prestasi 
k�rja ini m� �� di¢ipatkan srultu im\J� \J�ik \Jagi pegawai bcrupa promosi 
jabatan dan juga dapat lebih meningkatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di 
dalam instansi tersebut. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah"Apakah ada 
pengaruh yang positif dan siginikan antara penilaian prestasi kerja terhadap promosi 
jabatan pada Kantor Polisi Pamong Praja Kota Binjai". Untuk membahas 
permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian 
lapangan yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. 

Basil penelitian dan pembahasan menjelaskan Dari basil jawaban responden 
atas variabel X yaitu penilaian prestasi kerja menunjukkan bahwa jawaban responden 
atas angket yang disebarkan bervariasi tetapi didominasi oleh jawaban yang positif. 
Dengan demikian penilaian prestasi kerja telah diterapkan secara baik pada Kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. Demikian juga halnya dengan jawaban 
responden atas variabel Y yaitu pelaksanaan promosi jabatan. Dimana hasil sebaran 
angket menunjukkan jawaban responden yang bervariasi tetapi tetap menunjukkan 
nilai yang positif. Hal tersebut berarti pelaksanaan promosi jabatan pada Kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai telah cukup baik dilaksanakan. Dari hasil 
perhitungan rumus korelasi product moment diperoleh nilai korelasinya sebesar 0,68 
sedangkan nilai r pada tabel n = 52 adalah 0,279 pada taraf signifikan 5%, dengan 
basil tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) mempunyai hubungan yang positif. Sedangkan untuk melihat 
keberartian korelasi tersebut di atas digunakan rumus uji - t (t- test), dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai sebesar 6,55 sedangkan. nilai t dalam tabel adalah 2,000 
pada taraf signifikan 0,025. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara penilaian prestasi kerja terhadap promosi jabatan, atau karena t 
hitung lebih besar dari harga t tabel yaitu 6,55 > dari 2,000. 
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