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ABSTRAK 

AYU APRILIA LESTARI,2022. Implementasi Program Samsat Keliling dan 

Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) Kabupaten Bantaeng. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Prodi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Pembimbing I Muhammad Adil dan Pembimbing II Muhaimin.  

Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng menurut 

Kantor Bersama Samsat sebagai penyelenggara pelayanan publik, untuk selalu 

berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor melalui program Samsat Keliling. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan layanan inovasi Samsat 

Keliling dari jumlah Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan 

pertahunnya. Penyederhanaan Pelayanan terdiri dari Tujuan Penyederhanaan, 

Peningkatan tatacara Alur Pembayaran, Alur Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Alur Pembayaran Samsat Keliling dari  Faktor penghambat terdiri 

dari lemahnya jaringan, kesadaran wajib pajak dan saran dan prasarana Faktor 

pendukung terdiri dari sosialisasi dan kerjasama pihak terbaik selanjutnya 

pertumbuhan penerimaan kas Samsat Keliling dan Realisasi PKB Samsat 

Kabupaten Bantaeng meningkat setiap tahunnya. 

Kata Kunci : Implementasi Program Samsat Keliling, Kepuasan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

AYU APRILIA LESTARI, 2022. Implementation of the Samsat Mobile Program and 

Taxpayer Satisfaction with the Obedience of the Motor Vehicle Taxpayer (PKB) 

Bantaeng Regency. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, 

D3 Taxation Study Program, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised 

by Supervisor I Muhammad Adil and Supervisor II Muhaimin. 

The rapid number of motorized vehicles in Bantaeng Regency according to 

the Samsat Joint Office as a public service provider, always strives to provide 

quality services to taxpayers. One of the efforts made is to improve the service for 

payment of Motor Vehicle Taxes through the Mobile Samsat program. 

The results of this study indicate that the mobile Samsat innovation service 

from the number of motorized vehicles continues to increase annually. Service 

Simplification consists of Simplification Objectives, Improvement of Payment Flow 

procedures, Motor Vehicle Tax Payment Flows and Mobile Samsat Payment Flows 

from Inhibiting factors consist of weak network, taxpayer awareness and advice 

and infrastructure Supporting factors consist of socialization and cooperation of the 

best parties further growth of cash receipts Mobile Samsat and Realization of PKB 

Samsat Bantaeng Regency increase every year. 

Keywords: Mobile Samsat Program Implementation, Taxpayer Satisfaction 

  



 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu Alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga 

KTI dengan judul “Implementasi Program SAMSAT Keliling dan Kepuasan 

Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Bantaeng” dapat diselesaikan 

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan 

kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan 

penulis terima dengan lapang dada. 

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan 

dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, sehingga sewajarnya bila pada 

kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun 

spiritual. Karya Tulis Ilmiah ini berwujud berkat uluran tangan dari insan-insan 

yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khaliq untuk memberikan dukungan, 

bantuan dan bimbingan kepada penulis 

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih 

yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terutama kepada kedua orang tua 



 

ix 
 

yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril ataupun materil. Terima kasih 

atas segala yang telah dilakukan demi penulis. Dan terima kasih atas setiap cinta 

serta doa restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada 

titik ini. Terima kasih kepada Ayahanda RUSTAM dan Ibunda HASNIA atas 

segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. 

Pada proses tahap KTI ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghanturkan 

terima kasih kepada 

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya 

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Akt.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN CPA 

Selaku Ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen beserta staf Prodi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar 

4. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak selaku Pembimbing I dan Muhaimin, 

SE, AK, M.AK, CA, CPA, ASEAN CPA selaku Pembimbing II yang 

menyempatkan waktu di tengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia 

membimbing dan membantu penulis dalam menyusun KTI ini. 

5. Muhaimin, SE, AK, M.AK, CA, CPA, ASEAN CPA Selaku Penasehat 

akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama 

menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. 



 

x 
 

6. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan jurusan perpajakan khususnya 

angkatan 2019 dan kepada semua yang terlibat dalam perjalanan hidup saya 

hingga penulis sampai ke tahap-tahap ini. Terima kasih banyak untuk semua. 

7. Terima kasih juga kepada kakanda Muhammad Nashran Mubin Rahman S.Pd 

dan saudari Risna Nurul Fiqriya yang telah membantu serta menjadi support 

system dalam penyelesaian menyusun KTI ini. 

 

 

Makassar, 30 Juni 2022 

 

 

 
Ayu Aprilia Lestari 

 

  



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL……………………………………………………………i 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ ii 

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................. iii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iv 

SURAT PERNYATAAN .......................................................................................v 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................1 

A.  Latar Belakang ............................................................................................1 

B.  Rumusan Masalah ........................................................................................5 

C.  Tujuan Penelitian .........................................................................................5 

D.  Manfaat Penelitian .......................................................................................5 

BAB II TINJAUAN TEORI ..................................................................................7 

A.  Landasan Teori ............................................................................................7 

1.  Implementasi .........................................................................................7 

2. Pelayanan Publik ....................................................................................7 

3. SAMSAT Keliling ...............................................................................10 

4. Pajak .....................................................................................................11 

5. Fungsi Pajak .........................................................................................12 

6. Pajak Daerah ........................................................................................12 

7. Pajak Kendaraan Bermotor ..................................................................14 

8. Kepuasan pengguna layanan ................................................................14 

B. Kerangka Konseptual .................................................................................15 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian ..................................................................16 

1. Jenis dan pendekatan penelitian ...........................................................16 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian ...............................................................17 

3. Sumber Data dan Jenis Data ................................................................17 

4. Metode Pengumpulan Data ..................................................................18 



 

xii 
 

5. Teknis Analisis Data ............................................................................20 

BAB III HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN .....................................23 

A. Sejarah Berdirinya Kantor Samsat ...........................................................23 

B. Struktur Organisasi ..................................................................................24 

C. Job Description ........................................................................................24 

D. Hasil Penelitian ........................................................................................28 

E.  Pembahasan .............................................................................................28 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ...................................................................28 

A. Simpulan ..................................................................................................28 

B. Saran ........................................................................................................28 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................29 

LAMPIRAN ..........................................................................................................47 

BIOGRAFI PENULIS .........................................................................................57 
 

  



 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2020……………………………..28 

3.2 Jadwal Pelayanan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng…………...32 

3.3 Jadwal Pelayanan Samsat Keliling Kabupaten Bantaeng……………………32 

3.4 Jadwal Pelayanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng…………….32 

3.5 Jadwal Pelayanan Kedai Samsat Kabupaten Bantaeng………………………33



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

2.1 Kerangka Konseptual………………………………………………………...16 

3.1 Struktur Organisasi…………………………………………………………...23 

 



  

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi 

pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup 

masyarakat. sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi 

membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan tersebut. 

Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan 

bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional ini. 

Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat 

merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan yang 

menjadi penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional 

adalah dari sektor perpajakan. 

 

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang 

digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi 

pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan 

negara dari sektor ini cukup besar. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti 

perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya 

besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kahidupan sosial ekonomi 

masyarakat saat ini. 
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Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah paling 

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, disebut bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara 

lain : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari Berbagai jenis pajak tersebut salah satunya 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiayai 

pembangunan daerah provinsi. 

Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula 

ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak 

yang sudah ada, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipeluas hingga mencakup kendaraan. Ada tiga 

yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar 

kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya 

tanggung jawab daerah dalam penyenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada 

masyarakat. tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam 

penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat 

otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia  

usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
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Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan 

mengaitkan pada pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengesahan 

STNK, termasuk pemungutan lainnya seperti asuransi Jasa Raharja dan 

pemungutan parkir berlangganan yang diberlakukan pada 1 Januari 2012. Sistem 

pemungutan ini dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap). 

 

Pembentukan SAMSAT dimaksud untuk memperlancar, mempermudah 

dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. SAMSAT merupakan suatu 

kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja 

dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan 

bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak antara lain pelayanan untuk menerbitkan 

STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), TKB (Tanda Kendaraan Bermotor), 

PPKB (Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor), BBKB (Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor), serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 

(SWDKLLJ). 

 

Pelayanan publik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di berbagai bidang. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan 

berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada. Selain itu, 

kondisi pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan. Selama proses 

pelaksanaan, pemerintah pusat dan daerah masih harus menyelesaikan banyak 

tugas. 
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Pelayanan publik dalam segala bidang kehidupan yakni pelayanan dalam 

bentuk komoditi dan yang bersifat administratif. Tidak sedikit keluhan masyarakat 

terkait kualitas pelayanan publik. Mulai dari prosedur yang terlalu rumit, antrian 

pelayanan, dan infastruktur dan pelayanan yang kurang memadai, sebagian besar 

masyarakat berharap mendapatkan penghasilan dari jasa instansi, bahkan ada 

pungutan liar atau pungli, terutama calo dalam proses pelayanan publik. Tentu saja 

kesimpulan yang diambil dari beberapa penemuan yang terjadi di berbagai daerah 

di Indonesia saja sudah cukup. 

 

Pemerintah Kabupaten Bantaeng salah satunya. Dengan jumlah penduduk 

yang besar, permintaan akan layanan publik administratif juga tinggi. Salah 

satunya yakni pelayanan publik yang dijalankan oleh kantor SAMSAT Kabupaten 

Bantaeng. Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantaeng tidak pernah sepi dan tidak 

pernah berhenti memberikan pelayanan administrasi publik, mulai dari prosedur 

STNK, biaya transfer kendaraan bermotor, perpanjangan atau pajak kendaraan 

bermotor harian. Hingga terkadang minat masyarakat terhadap permintaan ini 

begitu besar sehingga menyebabkan antrian yang panjang atau padat sehingga 

lama untuk mendapatkan permintaan layanan tersebut. Olehnya itu, sebagai salah 

satu cara untuk mengatasi semua permasalahan tersebut maka terdapat inovasi 

pelayanan publik seperti mobile SAMSAT, mobile SAMSAT yang memberikan 

layanan verifikasi STNK/pembayaran pajak. Pelayanan mobile SAMSAT 

dilakukan melalui mobile bus, tujuannya untuk mempromosikan dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya yang sangat membantu, bisa 

mempersingkat waktu pengurusan pengesahan STNK atau pajak kendaraan 
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bermotor.Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengangkat judul 

“Implementasi Program SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak 

Terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantaeng. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini yaitu: “ Bagaimana implementasi program 

SAMSAT keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Bantaeng?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikumukakan maka tujuan penelitian 

ini adalah “Untuk mengetahui Implementasi program SAMSAT keliling dan 

kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 

Bantaeng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Penulis 

 

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas 

pengetahuan pada bidang perpajakan, agar penulis bisa membedakan antara 

fakta dan teori lapangan.



6  

 

 

 

2. Bagi Pembaca 

 

a) Sebagai preferesi dan bahan komparasi jika peneliti yang melakukan 

penelitian yang sama. 

b) Sebagai bekal dalam melakukan dialog terkait dengan judul penelitian. 

Agar penelitian juga bisa mekar ilmu dibidang perpajakan sambil 

memecahkan masalah yang berkesinambungan dengan objek penelitian
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 
 

A. Landasan Teori 

 
1. Implementasi 

 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun ssecara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan ataupun adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas saja, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Proses inplementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan 

tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah 

kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan 

kebijakan yang bersngkutan. Implementasi juga bisa dianggap suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencenaan sudah dianggap fix. 

2. Pelayanan Publik 

 

Pelayanan dapat diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung. Moenir dan Kasmawati (2000). Dimana 

pengertian pelayanan dalam hal ini adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah kepada masyarakat umum atau publik dalam 
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mensejahterakan masyarakat. Sedangkan menurut menteri pendayagunaan 

Aparatur Negara (1993), menegunakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Sementara menurut Lorenzi, Skiner, dan Crosby dalam 

Kasmawati (2018), pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, Pelayanan adalah suatu 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata dengan adanya kejadian interaksi antara 

karyawan dengan konsumen dalam memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan. Pelayanan sangat penting dalam persaingan dunia bisnis. 

Maka dalam suatu bisnis harus mempunyai pelayanan yang baik, karena pelayanan 

yang baik itu terjadi sebuah kunci terdepan dalam meraih kesuksesan suatu bisnis. 

Pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan cara memberikan senyuman yang 

ikhlas, sopan santun yang benar, dan keramahan kepada konsumen maka sangat 

memengaruhi dalam keberhasilan sebuah bisnis. Penyelenggara pelayanan publik, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksankan oleh 

penyelenggara peleyanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. 

Sedangkan menurut Lukman dalam Nuryamin, 2016, pelayanan publik merupakan 

pemberian pelaksanaan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat 

maupun daerah sebagai penyelenggara negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat serta pelaksanaan perundang-undangan. 
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Dari definisi diatas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk pemberian pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lingkungan 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dimana mereka harus 

bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. Pelayanan yang dilakukan 

oleh petugas harus dilakukan dengan baik, agar pihak yang dilayani merasa puas, 

karena dalam persaingan usaha yang sangat ketat, kepuasan pelanggan menjadi 

perhatian yang serius. 

Untuk mengetahui apakah pelayanan dikatan berkualitas, maka 

diperlukannya pengukuran yaitu menggunakan lima dimensi yang harus dimiliki 

dalam suatu pelayanan. Lima dimensi kualitas pelayanan menurut parasuruman 

dalam Aris,2010, meliputi: 

 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahan 

dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal penampilan 

dan kemampuan saran dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas (gedung, 

gudang, dan lain sebagainya) 

b. Reability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus dengan harapan pelanggan yang berarti 
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ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua tanpa 

kesalahan 

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu kemampuan membantu 

dan memberi pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat. 

Membiarkan masyarakat yang meminta pelayanan tanpa adanya 

alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam 

kualitas pelayanan. 

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopanan, dan kemampuan pegawai perusahaan. Terdiri dari 

beberapa komponen antara lain komunikasi, kreabilitas, 

keamanan, kompetisi dan sopan santun. 

e. Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para palanggan 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen, dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara fisik. 

 

3.  SAMSAT Keliling 

 
SAMSAT keliling merupakan pelayanan pengesahan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor untuk setiap tahunnya yang berada di pinggir jalan pusat kota 

dan berpindah-pindah yang memiliki kemudahan-kemudahan yang tidak dapat 

dijumpai di Kantor Bersama SAMSAT. 
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4. Pajak 

 
Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Maksud darikata “Dapat dipaksakan” artinya: bila 

utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, 

seperti surat paksa dan sita, dan juga peyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak 

dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. 

Selain itu, menurut Adrian dalam Nuryamin (2016), pajak adalah iuran 

kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditujukan, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintah. 

Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan, adalah: pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan ang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

wajib pajak kas negara dari rakyat berdasarkan peraturan undang-undang yang 

bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dimana untuk 
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kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat. 

5. Fungsi Pajak 

   Menurut waluyo, menjelaskan bahwa pajak terdapat dua fungs yaitu: 

 
a. Fungsi penerimaan (budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipernutkkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi mengatur (regular) 

 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Pajak terdapat berbagai jenis yang 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan golongan, menurut sifat, 

dan menurut lembaga pemungutannya. 

 

6. Pajak Daerah 

 
Menurut peraturan pemerintahan nomor 65 tahun 2001 tentang pajak 

daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain itu, menurut Siahan dalam 

Prayoga (2016), pajak daerah adalah pumungat dari masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
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membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. Pajak daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dana memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. Jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yakni: 

a. Pajak provinsi, terdiri dari: 

 

1. Pajak kedaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

 

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

 

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari: 

 

1. Pajak hotel 

 

2. Pajak restoran 

 

3. Pajak hiburan 

 

4. Pajak reklame 

 

5. Pajak penerangan jalan 

 

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

 

7. Pajak parkir 

 

8. Pajak air tanah 

 

9. Pajak sarang burung wallet 

 

10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

 

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
 

 

Pemungutan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun 
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data objek dan subjek pajak, menentukan besarnya pajak yang terhutang, dan 

kegiatan dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. Sistem yang dilakukan dalam pemugutan pajak daerah 

menggunakan self assessment, dimana waib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Tetapi apabila 

wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diterbitkannya surat 

penagihan yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDBKB) atau 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

 

7. Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi 

yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, Pajak kendaraan bermotor 

sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG- 

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas 

kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan 

pemungutannya dilakukan di kantor SAMSAT. Kantor bersama SAMSAT ini 

melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian 

Daereh Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan 

bermotor. 

8. Kepuasan pengguna layanan 

Menurut kepuasan mentri pendayagunaan apatur Negara No. 25/KEP/M- 

PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit 
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pelayanan instansi pemerintah menetapkan 14 indikator dalam penyusunan indeks 

kepuasan masyarakat, yang terdiri dari prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 

kejelasan, kedisiplinan petugas, keadilan dalam pelayanan, kesopanan dan 

kermahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan. 

B.  Kerangka Konseptual 

 

Peneliti ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi  program SAMSAT 

keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Bantaeng. Maka dari itu peneliti membutuhkan data wawancara atau 

data pengamatan terkait dengan adanya pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Bantaeng, yang menggambarkan jenis pajak daerah tingkat provinsi 

supaya mengetahui Implementasi program SAMSAT keliling dan kepuasan wajib 

pajak terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng. 

Setelah data diperoleh, maka data akan dianalisis dengan memakai cara pendekatan 

kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut berikut gambar kerangka konseptual
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 
C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

 
Berdasarkan masalah yang diajukan dan menekankan Implementasi 

program SAMSAT keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng, maka untuk mengetahui dan 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti maka penulis menggunakan 

pendekataan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam 

Lutfi (2018) adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang 

Samsat 

Keliling 

Bantaeng 

Implementas

i Program 

Samsat 

Keliling 

Kepuasan Wajib Pajak 

Pelayanan 

Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor 
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apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pasa suatu kentens khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode yang alamiah. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan 

penelitian deskriktif karena menyelidiki keadaan lapangan secara langsung. 

Sedangkan menurut Millan et.al. dalam Nuryamin (2016) penelitian kualitatif 

adalah suatu pemdekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya 

peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang di tempat penelitian.  

Dengan demikian penulis dapat memperoleh data yang objektif dalam ranka 

mengetahui Implementasi program SAMSAT keliling dan kepuasan wajib pajak 

terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng. 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor SAMSAT di Jl. Andi 

Mannappiang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 

Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini di laksanakan selama kurang lebih dua bulan 

terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022 

 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

 
Jenis dan sumber data penelitian kualitatif menurut Lofland dalam Moleong 

(2013) adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya yaitu data tambahan seperti 

dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 
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menggunakan semua metode pengumpulan data original atau yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). data yang diperoleh dari Kantor 

bersama SAMSAT Kabupaten Bantaeng dan wawancara dengan beberapa 

informan yang menjadi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor 

SAMSAT Kabupaten Bantaeng. Misalnya dari data wawancara yaitu data 

penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan SAMSAT keliling, dan data 

laju pertumbuhan penerimaan kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten 

Banateng. Sedangkan data sekunder adalah sumber data peneltian yang diperoleh 

secara tidak langsung (melalui media perantara) misalnya riset kepustakaan yaitu 

dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah 

atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data menurut Purhantara dalam Fahri (2017) adalah suatu 

cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Kegiatan 

observasi ini bersifat mengamati dan mempelajari tata cara, aturanaturan, serta 

mekanisme dari pelaksanaan layanan SAMSAT keliling yang dilakukan dengan 

terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi 

dari obyek tersebut. dalam kegiatan observasi ini, peneliti mendapatkan data 

berupa struktur organisasi dari kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng, dan 
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keadaan real mengenai lokasi penelitian dan peneliti mengetahui laju 

pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan SAMSAT 

keliling. 

2. Wawancara 

 

Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu 

antara peneliti (pewawancara) dengan responden/Informan (yang di 

wawancarai) yang di arahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh 

informasi yang relevan. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan 

informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah 

yang akan dibahas. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal 

dari informan yang lebih mendalam. Dalam kegiatan ini peneliti akan 

melakukan wawancara kepada kepala sub bidang penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan SAMSAT 

keliling, prosedur pelayanan SAMSAT keliling, dan juga wawancara kepada 

wajib pajak terkait pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, catatan 

harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan 
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lebih kredibal dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dari 

kegiatan ini, diperoleh hasil penelitian dari penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dari layanan SAMSAT keliling pada kantor bersama SAMSAT 

Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini data dikumpulkan dalam arsip-arsip 

tertulis. 

5. Teknis Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan menurut Rimbun et.al. dalam Fahri 

(2017). Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif 

yaitu dengan menggunakan data angka-angka yang diperoleh dari Kantor bersama 

SAMSAT Kabupaten Banateng. Dengan adanya analisis data, maka dalam 

penelitian ini diharapkan data-data yang diperoleh akan dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah. 

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode 

deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai 

situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dicatat untuk dianalisa. 

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktik. 

Analisisa difokuskan pada variabel-variabel yang berkaitan tentang penerimaan 

pajak kendaraan bermotor layanan dari Layanan SAMSAT Keliling.  Analisis yang 

digunakan yaitu: analisis penerapan layanan inovasi SAMSAT Keliling,
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Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu: 

a. Reduksi 

 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan 

rumit yang akan ditemukan melalui wawancara, arsip-arsip SAMSAT Kabupaten 

Bantaeng dan literatur lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan 

ditempuh dengan menggunakan reduksi data.Mereduksi berarti merangkum, 

memilah-milih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan 

selanjutnya. 

b. Data display (Penyajian Data) 

 

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yakni menyajikan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, atau 

pemaparan laporan. Penyajian data dalam penelitian ini, dengan menguraikan 

segala sesuatu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor layanan 

SAMSAT keliling di SAMSAT Kabupaten Bantaeng. Sehingga peneliti dapat 

menyajikan data dengan sistematis dan substantif. 

c. Penarikan kesimpulan 

 

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini 

akan menjelaskan implementasi layanan program SAMSAT keliling, dan  
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pendukung layanan program SAMSAT keliling serta laju pertumbuhan penerimaan 

kas pajak kendaraan bemotor pada layanan SAMSAT keliling. Dengan demikian 

seluruh temuan yang didapatkan dalam penelitian akan dijadikan sebagai referensi 

Layanan Program SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantaeng.
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BAB III 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Berdirinya Kantor Samsat 

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu 

sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas 

Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya 

SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, 

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: 

KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara 

Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisisan dan Aparat 

Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

serta peningkatan pendapatan daeeah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan 

bermotor. 

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah 

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 

6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah 

Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 47 Kendaraan Bermotor, Tanda Coba 

Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan. 



24 
 

 

 

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan 

kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran 

pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT. 

B. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Badan, sebagai berikut: 
 

  
 

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah 

 

  

 
 

Kepala UPT Pendapatan Wilayah 

Bantaeng 

 
 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

C. Job Description 

1. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng 

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagaipedoman

 dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

 
 

Kepala Seksi 

Pendapatan dan 

Penerimaan 

 

Petugas 

SAMSAT Keliling 

 

Penanggung 

Jawab SAMSAT 

Keliling 

 

KepalaSeksi 

Pendapatan dan 

Penagihan 

 

Kepala Seksi 

Pelayanan 

 

Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha 
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c. Memantau, mengawasi dan mngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu 

d. gas 

e. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani 

naskah dinas 

f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, 

perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT 

h. Melaksanakan perencenaan pelayanan teknis permainan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

i. Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

j. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah 

k. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan retribusi 

daerah 

l. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan sistem administrasi 

menunggal satu atap (SAMSAT) sesuai kebijakan yang ditetapkan 

m. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

n. Menilai kinerja pegawai apatur sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan 

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumus kebijakan 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Membantu, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 
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d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dann atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga 

terwujud koordinasi, singkronasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan 

g. Menyiapkan bahan penyusunan program UPT 

h. Melakukan pengelolaan penyajian data dan informasi 

i. Melakukan pelayanan administrasi umum 

j. Melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum 

k. Melakukan pelayanan administrasi keuangan 

l. Melaksanakan pelayanan ketata usahaan 

m. Melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana 

n. Melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggan 

o. Melakukan kegiatan kehumasan 

p. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

q. Menilai kinerja pegawai apatur sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub bagian tata 

usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumus kebijakan 

s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya 

3. Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penerimaan sebagai 

pedoman dalam pelaksaan tugas 

b. Mendistrbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, menguasai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi pendapatan dan penerimaan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas
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d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani 

naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis 

penetapandan penerimaan 

g. Melakukan teknis penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi 

daerah 

h. Melakukan pembinaan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah 

i. Melakukan penyelenggaraan kegiattan perhitungan, penelitian, 

verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah 

j. Melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat 

ketetapan retribusi daerah 

k. Melakukan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan surat 

ketetapan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi 

daerah 

l. Melakukan pelayanan melalui pengoprasian sistem pengelolaan dan 

elektronik 

m. Melakukan layanan unggulan sistem administrasi menunggal satu atap 

(SAMSAT) 

n. Melakukan penata usahaan, penerimaan, penyetoran, pembukaan dan 

pembuatan, laporan pajak daerah dan retribusi daerah 

o. Melakukan pemantauan, pengadilan dan evaluasi kebijakan teknis 

penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

p. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pelaksaanaan tugas dan fungsi 

q. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi penetapan dan 

penerimaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumus kebijakan 
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s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya 

4. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan dan penagihan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bahwa untuk mengetahui perkambengan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandtangani 

naskah dinas 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan bahan dan melakukan perncanaan kebijakan teknis 

pendataan dan penagihan 

g. Melakukan kebijakan teknis kebijakan dan penagihan pajak daerah 

dan retribusi daerah 

h. Melakukan pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak daerah 

dan retribusi daerah 

i. Melakukan penataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi  

daerah 

j. Menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak 

k. Menyampaikan surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada 

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu 

l. Menyampaikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

m. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan, pembutan 

laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah 

n. Membuat laporan pelaksanaan pendapatan dan penagihan setiap 

bulannya 

o. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemrintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pelaksnaan tugas dan fungsi
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p. Menilai kinerja pegawai apatur sipil Negara sesuai ketentuan    

peraturan perundang-undangan 

q.  Menysusun laporan hasil pelaksnaan tugas kepala seksi pendataan dan 

penagihan dan memberikan saran pertimbangan kepada alasan 

sebagai bahan perumus kebijakan 

r.  Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya 

D. Hasil Penelitian 

A. Penerapan layanan inovasi SAMSAT Keliling dalam upaya meningkatkan 

pelayanan   pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

 Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Masyarakat 

memanfaatkan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. 

Adapun hasil survey penerima pajak kendaraan bermotor dari tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 

NO TAHUN 

WARNA TNKB 

JUMLAH 

HITAM KUNING MERAH 

1 2019 33.198 347 1.892 35.437 

2 2020 35.043 341 1.935 37.319 

3 2021 36.519 314 1.976 38.809 
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Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah kendaraan bermotor yang 

terdaftar dari tahun 2019 sampai 2021 terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya yang terdiri dari 3 jenis kendaraan bermotor yaitu hitam, merah, dan 

kuning. 

Pembayaraan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng semakin 

mudah karena diterapkannya program samsat keliling. 

1.  Penyederhanaan Persyaratan Pelayanan  

 Pada pelaksanaannya Kantor Bersama Samsat Kebupaten Bantaeng telah 

menetapkan persyaratan administratif yang diperlukan ketika menggunakan suatu 

pelayanan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur. Adapun persyaratan 

pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali melalui 

Kantor Bersama Samsat adalah sebagai berikut : 

1) Indentitas Diri 

2) Mengisi SPPKB 

3) STNK Asli 

4) Bukti pelunasan PKB atau BBNKB tahun terakhir 

5) Map pendaftaran 

 Persyaratan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui 

layanan inovasi Samsat Keliling dilakukan penyederhanaan. Salah satu prinsip 

pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik adalah kejelasan. Kriteria yang terkandung dalam prinsip 

kejelasan ini adalah persyaratan teknis dan administratif, unit kerja atau pejabat 
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yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta 

penyelesaian permasalahan pada pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan 

dan tatacara pembayaran yang jelas. Kejelasan persyaratan pelayanan serta 

kemudahan persyaratan yang dibutuhkan dalam menggunakan layanan inovasi 

Samsat Keliling berarti pelayanan Samsat Keliling Kabupaten Bantaeng telah 

sesuai dengan prinsip pelayanan pada prinsip kejelasan. 

2.  Peningkatan Kualitas Pelayanan 

 Peningkatan Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan merupakan langkah 

yang harus dilalui dalam menggunakan pelayanan, tidak terkecuali pelayanan pada 

Kantor Bersama Samsat Kebupaten Bantaeng. Prosedur pelayanan Pembayaran 

Pajak Kedaraan Bermotor setiap satu tahun sekali pada Kantor Bersama Samsat 

Kabupaten Bantaeng harus melalui 4 loket dalam penyelesaiannya. Adapun 4 loket 

yang harus dilalui tersebut adalah : 

1) Loket Formulir 

2) Loket Pendaftaran 

3) Loket Kasir 

4) Loket Pengesahan dan Pengambilan 

 Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu 

tahun sekali melalui layanan inovasi Samsat Keliling lebih sederhana dibandingkan 

dengan pelayanan melalui Kantor Bersama Samsat. Adapun kualitas pelayanan 
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pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setap satu tahun sekali hanya melawati 2 

loket, yang terdiri dari : 

1. Loket pendaftaran 

2. Loket kasir penetapan. 

 Prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik salah satunya adalah kesederhanaan. Maksud 

dari prinsip kesederhanaan ini adalah prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami serta mudah dilaksanakan. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan peneliti pada pelayanan Samsat Keliling, prosedur pelayanan pada 

layanan Samsat Keliling mudah serta tidak berbelit-belit. Prosedur yang mudah 

serta tidak berbelit-belit membuktikan bahwa pelayanan pada Program Samsat 

Keliling telah sesuai dengan prinsip pelayanan pada criteria kesederhanaan. 

3.  Peningkatan Waktu Pelayanan 

 Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan. Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng juga telah menetapkan 

waktu pelayanan kepada Wajib Pajak. Waktu pelayanan Kantor Bersama Samsat 

Kabupaten Bantaeng sebagai berikut 
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Tabel 3.2 

Jadwal Pelayanan Kantor Bersama Samsat KabupatenBantaeng 

Jadwal Pelayanan KB 

SamsatKabupatenBantaeng 

Jam 

Senin 07:30 – 16:00 

Selasa – Jum’at 08:00 – 16:30 

(sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng,2022) 

 Upaya peningkatan pelayanan melalui Program Samsat Keliling juga 

dilakukan dengan peningkatan waktu pelayanan. Peningkatan waktu pelayanan 

yang dilakukan melalui Samsat Keliling adalah sebagai berikut 

Tabel 3.3 

Jadwal Pelayanan Samsat Keliling Kabupaten Bantaeng 

Kecamatan Hari 

Bantaeng 

Hari kamis (tapi tidak tiap minggu, sesuai 

kondisi) 

Panaikang 

Hari selasa (tapi tidak tiap minggu, sesuai 

kondisi) 

(sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng.2022) 

 Tetapi sejauh ini program Samsat keliling tepat sasaran dikarenakan setiap 

minggu nya antusias masyarakat cukup banyak dalam mengurus pajak 

kendaraannya. Tetapi sering terjadinya gangguan pada satelit Samsat keliling 

membuat masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran pajaknya atau membuat 

masyarakat menunggu lama. Pemerintah sudah sepantasnya melakukan hal-hal 

proses administrasi terutama dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor 
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secara online. Oleh karna itu kantor samsat keliling  ini meninjau kembali 

pelayanan yang melihat situasi dan kondisi. 

Tabel 3.4 

Jadwal Pelayanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng 

Jadwal Pelayanan Mall Pelayanan Publik Kab. 

Bantaeng 

 

Jam 

Senin – Jum’at 08:00 – 16:00 

(sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng.2022) 

Tabel 3.5 

Jadwal Pelayanan Kedai Samsat Kabupaten Bantaeng 

Jadwal Pelayanan Kedai Samsat Kab. Bantaeng 

 
Jam 

Senin – Jum’at 08:00 – 12:00 

(sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng.2022) 

 Menurut Larasati mengemukakan kualitas pelayanan prima atau berkualitas 

tercermin dari 6 kriteria, salah satu kriteria tersebut adalah kondisional. Kondisional 

disini berarti pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta 

penerima layanan. Adanya pelayanan Program Samsat Keliling, hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan pada Program Samsat Keliling telah sesuai dengan 

kriteria pelayanan prima pada poin kondisional. Pelayanan yang kondisional 

memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya yang 

tidak memiliki banyak waktu ke pusat kota untuk membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor. 
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4. Deskripsi Data Wawancara 

 Menentukan tujuan dan sasaran adalah tindakan awal dari pembuatan 

rencana agar ketika dilaksanakan bisa mengarah sejalan dengan sasaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tujuan merupakan cita-cita yang hendak diraih oleh 

suatu organisasi dimasa depan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rosdinawati, SE.,MM selaku 

kepala UPT pendapatan wilayah Bantaeng, beliau mengatakan bahwa dalam 

mempermudah wajib pajak pemerintah menyediakan fasilitas Samsat keliling untuk 

mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Jadi 

masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Samsat kabupaten Bantaeng. 

Dalam hal ini Samsat keliling telah mencapai keefektifannya dan ke tempat 

sasarannya dalam proses pembayaran pajak. Tetapi terkadang juga pegawai 

melakukan kelalaian sehingga dalam Samsat Keliling ini diperlukan pengawasan 

yang ketat. Dan terkadang sering terjadi Jaringan satelit kita yang menghubungkan 

data ke pusat error atau rusak sehingga dalam hal ini perlu ada perbaikan-perbaikan 

dalam Samsat keliling ini. 

 Sedangkan menurut Bapak Ijas Fajar selaku kepala Kordinator Samsat 

keliling bahwa agar masyarakat mau dan punya keinginan untuk membayar pajak 

pemerintah sendiri yang mendekatkan diri kemasyarakat, dalam hal ini dengan 

adanya Samsat keliling, tetapi sebenarnya bukan hanya Samsat Keliling tetapi ada 

juga Mall Pelayanan Publik  dan Kedai Samsat. Tetapi sejauh ini program Samsat 

keliling tepat sasaran dikarenakan setiap minggu nya antusias masyarakat cukup 

banyak dalam mengurus pajak kendaraannya. Tetapi sering terjadinya gangguan 
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pada satelit Samsat keliling membuat masyarakat tidak dapat melakukan 

pembayaran pajaknya atau membuat masyarakat menunggu lama. Pemerintah 

sudah sepantasnya melakukan hal-hal proses administrasi terutama dalam hal 

pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, contohnya saja bus Samsat 

Keliling, Samsat keliling ini telah mencapai sasarannya, dimana sasarannya untuk 

mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran pajaknya. 

 Hasil wawancara dengan masyarakat lainnya mengatakan bahwa mereka 

merasa senang dengan adanya Samsat Keliling ini, bagi mereka Samsat keliling ini 

sangat mempermudah wajib pajak dalam melakuan proses pembayaran pajaknya. 

Tidak perlu repot atau tidak perlu berpergian jauh untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor. 

5. Kepuasan Wajib Pajak  

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

25/KEP/M-PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, indeks kepuasan masyarakat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan Wajib Pajak dengan 

adanya Program Samsat Keliling. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

kepada Wajib Pajak, mayoritas Wajib Pajak merasa puas akan adanya Program 

Samsat Keliling, karena Program Samsat Keliling dianggap lebih memudahkan 

Wajib Pajak 

B.  Faktor – Faktor Pendukung Serta Penghambat dalam Program Samsat 

Keliling Kabupaten Bantaeng 
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1. Faktor Pendukung  

 Pada penerapan Program Samsat Keliling terdapat beberapa faktor yang 

mendukung pelaksanaannya. Faktor – faktor pendukung tersebut terdiri dari : 

        a) Sosialisai Pelayanan  

   Sosialisasi pelayanan Program Samsat Keliling yang dilakukan oleh 

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng melalui berbagai media baik 

media cetak maupun elektronik, berdasarkan sosialisasi pelayanan yang 

dilakukan tersebut berarti program Samsat Keliling telah sesuai dengan 

kriteria pelayanan berkualitas pada poin partisipatif. Partisipatif disini 

maksudnya adalah pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat 

dalam memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui 

sosialisasi diharapkan Wajib Pajak akan turut berpartisipasi dalam 

penerapan program Samsat Keliling. 

        b) Kerjasama Pihak Terkait  

  Kerjasama Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng dalam 

penerapan program Samsat Keliling terdiri dari beberapa instansi yaitu : 

Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Bantaeng, serta 

pemerintah kecamatan. Menurut Kasma salah satu faktor keberhasilan 

sektor publik adalah pengembangan tim dan kemitraan. Atas kerjasama 

yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat tersebut berarti dalam 

penerapan program Samsat Keliling telah sesuai dengan faktor keberhasilan 

program publik, karena pada dasarnya sebuah program tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik 
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Tabel 3.7 

Lokasi Pelayanan Samsat Keliling  

Pelayanan Samsat Keliling  Lokasi Pelayanan 

Samsat Keliling Bantaeng Pasar Baru Bantaeng  

Samsat Keliling Panaikang  Kantor Camat Panaikang 

(Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng) 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik salah satu prinsip pelayanan publik adalah kemudahan akses. Kemudahan 

akses tersebut adalah tempat atau lokasi pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau dan memenfaatkan sarana Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| 

perpajakan.studentjournal.ub.ac.id 6 telekomunikasi dan informasi. Dengan sistem 

layanan jemput bola yang diterapkan pada program Samsat Keliling, menjadikan 

program Samsat Keliling lebih dekat, lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Berdasarkan lokasi pelayanan yang ditetapkan berarti program Samsat Keliling 

telah sesuai dengan prinsip pelayanan publik pada kriteria kemudahan akses. 

2. Faktor Penghambat  

 Pada penerapan program Samsat Keliling juga terdapat beberapa faktor 

penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut terdiri dari : 

        a) Kesadaran Wajib Pajak  

 Berbagai upaya dilakukan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bantaeng 

untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, salah satu upaya yang 
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dilakukan tersebut adalah peningkatan pelayanan melalui program Samsat 

Keliling. Pada penerapannya program Samsat Keliling telah sesuai dengan 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dari segi biaya program 

Samsat Keliling lebih efisien karena tidak memerlukan biaya perjalanan 

serta map pendaftaran. Dari segi waktu standar penyelesaian program 

Samsat keliling lebih cepat dari Kantor Bersama Samsat, namun kurangnya 

kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak serta etika dalam 

menggunakan layanan menjadi penghambat jalannya suatu pelayanan. 

        b) Sarana dan Prasarana  

  Dalam pelaksaan program samsat keliling sarana dan prasarana 

sangat diperlukan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. 

Adapun sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dan 

prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses seperti tempat untuk mengantri masyarakat 

yang melakukan proses pembayaran pajakanya. 

  Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M-PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik salah satu prinsip pelayanan adalah kelengkapan sarana 

dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana disini maksudnya adalah 

ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai termasuk 

penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi. Pada penerapannya 

program Samsat Keliling telah menyediakan sarana dan prasarana yang 

diperlukan serta pemenfaatan sarana telekomunikasi dan informasi dalam 
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pelayanan. Namun rusaknya suatu sarana dan prasarana menjadikan 

penghambat jalannya pelayanan. 

        c) Keterbatasan Jenis Pelayanan Yang Diberikan  

  Layanan program Samsat Keliling merupakan layanan pembantu 

Kantor Bersama Samsat. Layanan program tersebut diterbitkan guna 

mengurangi beban tanpa menghilangkan eksistensi kantor Bersama Samsat. 

Oleh karena itu program Samsat keliling hanya mengedepankan pelayanan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun, pengesahan 

STNK setiap satu tahun serta pembayaran SWDKLLJ. Pelayanan selain 

tetap hanya dapat dilakukan pada Kantor Bersama Samsat. 

E.  Pembahasan  

 Dari aspek ketepatan sasaran pelaksaan program samsat keliling dapat 

dikatakan efektif karena program samsat keliling adalah program yang dibutuhkan 

masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat 

banyak yang mengatakan bahwa program samsat keliling tepat pada sasarannya 

terlihat dari setiap hari samsat keliling terlihat ramai didatangi oleh wajib pajak. 

Hal ini didasarkan pada ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak.  

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam 

pelaksanaannya ketepatan program samsat keliling ini berjalan dengan efektif  serta 
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tepat pada sasaran. Ketepatan yang dimaksud adalah meningkatnya partisipasi 

masyarakat yang membayar pajak kendaraan bemotor pertahunnya. 

 Berdasarkan data penerimaan kantor Samsat Kabupaten Bantaeng diatas 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara taget dan realisasi 

pendapatan dapat dikatakan terpenuhi atau bahkan melampaui target realisasi. 

Diihat dari jumlah pada tahun 2019 berjumlah 35.437 hasil survey penerima pajak 

kendaraan bermotor perhari, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 37. 319 dan 

kemudian pada tahun 2021 sebanyak 38.809 orang. Dapat di simpulkan 

bahwasanya jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 

3 Jenis kendaraan bermotor yaitu hitam, merah, dan kuning. Hal ini 

mengindikasikan adanya perbaikan terhadap kinerja layanan tersebut. 

Untuk mengukur implementasi layanan program samsat keliling dalam 

upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan pada kantor bersama 

Samsat Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan teori dimana adanya 

penyerdehanaan pelayanan yang dapat memudahkan semua wajib pajak. 

Penyederhanaan pelayanan yang di maksud disini adalah dengan adanya fasilitas 

samsat keliling ini yang disediakan oleh pemerintah masyarakat lebih mudah 

mengakses dan mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib 

pajak dapat membayar pajak secara tepat waktu dan tidak ada lagi sanksi maupun 

denda atas keterlambatan membayar pajak di akibatkan pelayanan di kantor samsat 

bantaeng itu sendiri, maka dari itu, di sediakanlah samsat keliling. faktor 

pendukung dan penghambat pada wajib pajak dan pegawai samsat keliling, yang 
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setiap tahunnya mengalami peningkat. Penulis beranggapan dari semua penjelasan 

diatas bahwa, dengan adanya program samsat keliling sangat mempermudah 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta penerimaan kas pajak 

kendaraan bermotor pada pelayanan samsat keliling secara nominal sudah cukup 

mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kantor samsat harus berupaya agar 

peningkatan penerimaan kas terus ditingkatkan agar tidak terjadi penurunan 

penerimaan dan terus meningkatkan pelayanan program samsat keliling yang lebih 

baik agar tidak adanya lagi keterhambatan saat melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan  

 Berdasarkan focus penelitian yang telah ditetapkan serta hasil penelitian 

yang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

  Berdasarkan data penerimaan kantor Samsat Kabupaten Bantaeng diatas 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara taget dan realisasi 

pendapatan dapat dikatakan terpenuhi atau bahkan melampaui target realisasi. 

Diihat dari jumlah pada tahun 2019 berjumlah 35.437 hasil survey penerima pajak 

kendaraan bermotor perhari, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 37. 319 dan 

kemudian pada tahun 2021 sebanyak 38.809 orang. Dapat di simpulkan 

bahwasanya jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 

3 Jenis kendaraan bermotor yaitu hitam, merah, dan kuning. Hal ini 

mengindikasikan adanya perbaikan terhadap kinerja layanan tersebut. 

Untuk mengukur implementasi layanan program samsat keliling dalam 

upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan pada kantor bersama 

Samsat Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan teori dimana adanya 

penyerdehanaan pelayanan yang dapat memudahkan semua wajib pajak, faktor 

pendukung dan penghambat pada wajib pajak dan pegawai samsat keliling, yang 

setiap tahunnya mengalami peningkat. 
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B.  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Implementasi Program 

Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Bantaeg, maka peneliti menyarankan : 

Bagi kantor samsat, diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan 

kemajuan pelayanan kantor bersama samsat di kabupaten bantaeng 

Diharapkan agar Kantor Bersama samsat harus selalu berupaya 

memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana, seperti pemberian nomor 

antrian agar wajib pajak pengguba layanan lebih tertib dalam menggunakan 

layanan.  

Selanjutnya, Bagi peneliti diharapkan melaksanakan penelitian dengan 

responded yang luas agar penelitian dapat digunakan secara universal dan objek 

penelitiannya tidak hanya pada kantor Bersama saja di kabupaten bantaeng 

sehingga didapatkan sampel yang lebih baik lagi.  
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