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ABSTRAK 

Putri Nurdianti. Pelayanan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh 

Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir). 
 

Pelayanan administrasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-

undangan bagi seluruh warga negara atau penduduk atas barang dan jasa atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Administrasi 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Sinjai. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber data berasal dari informan sejumlah 7 orang  yang 

ditetapkan secara purposive sampling. Analisis data melalui reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan administrasi Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai dilihat  

dari lima dimensi yaitu : tangible meliputi sarana prasaranan; kenyamanan tempat 

pelayanan; kemudahan dalam proses pelayanan; dan penampilan petugas sudah 

sesuai dengan harapan masyarakat atau wajib pajak. Reliability meliputi 

kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu; ketepatan 

waktu; dan tanggung jawab petugas dalam proses pelayanan sudah sesuai dengan 

harapan pelanggang. Responsiviness meliputi merespon setiap pelanggang; 

petugas melakukan pelayanan dengan cepat; petugas melakukan dengan tepat; dan 

mampu menangani keluhan dalam proses pelayanan telah memenuhi harapan 

wajib pajak. Assurance meliputi jaminan kemudahan prosedur; biaya; dan waktu 

sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dan empaty meliputi petugas 

melayani dengan sikap ramah; petugas melayani dengan sopan santun; dan 

petugas tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dalam memberikan pelayanan 

sudah sesuai dengan harapan wajib pajak. 

 

Kata Kunci : Pelayanan Administrasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Didalam diri seseorang ada dua kepentingan, yaitu kepentingan 

individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasari bahwa 

manusia sebagai makhluk hidup individu karena pribadi manusia yang ingin 

memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama 

didasari bahwa manusia sebagai makhluk hidup sosial atau kelompok yang 

ingin memenuhi kebutuhan bersama. Dalam hidup bermasyarakat, manusia 

sebagai makhluk hidup sosial memerlukan aturan-aturan atau ketentuan-

ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

tidak menimbulkan suatu benturan kepentingan antar manusia.  

Pelayanan merupakan aktivitas seseorang, sekelompok atau suatu 

organisasi baik secara langsung ataupun tidak secara langsung untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil masing-masing warga negara. 

Negara wajib memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh warga negara. 

Menurut Moenir (Saggaf et al 2014) Pelayanan pada dasarnya menyangkut 

pemenuhan kebutuhan hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi 

maupun kelompok dan dilakukan secara universal.  

Pada umumnya administrasi merupakan kebutuhan dasar setiap 

masyarakat atau warga negara indonesia. Proses administrasi terjadi sejak 

seseorang lahir sampai meninggal dunia itu tidak akan terlepas dari urusan 

administrasi.  
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Pelayanan administrasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-

undangan bagi seluruh warga negara atau penduduk atas barang dan jasa atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

administrasi. Pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat atau 

penduduk (warga negara) yang memiliki kepentingan pada suatau instansi atau 

organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. 

Dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pelayanan administrasi, 

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik sebagai acuan utama dalam memberikan pelayanan publik. 

Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

didefenisikan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik”. 

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan 

publik. Salah satu bentuk pelayanan publik SAMSAT adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang hendak membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB).  

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan, maka sejak tanggal 17 September 1993 
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pelaksanaan kegiatan SAMSAT disesuaikan dengan isi Undang-Undang 

tersebut. Dalam Pasal 179 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 

disebutkan, Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) berlaku selama 5 (lima) 

tahun, dimana setiap tahun akan diadakan pengesahan kembali akan tetapi 

tidak diganti. Pengesahan dilakukan oleh POLRI jika wajib pajak telah 

membayar PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan secara komputerisasi 

administrasi kendaraan bermotor pada setiap SAMSAT. 

Seiring dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor setiap 

tahunnya, maka SAMSAT Sinjai merupakan salah satu instansi yang sangat 

sering dikunjungi masyarakat perharinya untuk pengurusan perpajakan 

kendaraan bermotor. Diungkapkan oleh Kepala UPT Samsat Sinjai Akmal 

Tabbate bahwa hingga pekan ke dua November 2021, realisasi PKB di UPT 

Sinjai Kabupaten Sinjai tahun ini mencapai Rp18.162.124.216 atau 89.91% dari 

target Rp20.201.231.000. Namun dengan sisa waktu yang ada sampai 

Desember akhir tahun 2021, pihaknya akan mengupayakan target bisa tercapai. 

"Sisa target masih ada kurang lebih 11%, dan saat ini pencapaian target PKB di 

Sulsel, kami berada diurutan kedua berada di bawah UPT Samsat Selayar". 

Sindonews.com, Rabu (15/12/2021). Dengan pemberian pelayanan prima 

kepada wajib pajak, maka titik temu akan tercipta apabila wajib pajak tergugah 

dan mau menyelesaikan berbagai kewajibannya dengan membayar pajak secara 

tepat waktu.  

Walaupun demikian, tentunya tidak semua wajib pajak merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Selama birokrasi pemerintahan diidentikkan 
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dengan kinerja pegawai yang berbelit-belit, struktur yang tidak efektif, penuh 

dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar operasional yang 

jelas dan efektif maka permasalahan tersebut akan terus ada dan tentunya 

menghambat perwujudan reformasi birokrasi agar menjadi lebih terstruktur dan 

efektif dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme. Contoh dari kasus ini 

adalah adanya aksi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan okmun tertentu di 

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah 

Sinjai marak terjadi. Salah seorang wajib pajak, Rudi (37) mengaku heran 

dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka bayarkan. Hal ini 

terlihat dari resi pembayaran dan jumlah yang dibayarkan. Warga Kelurahan 

Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ini harus membayar Rp 190 

ribu, padahal dalam resi pembayaran pajak kendaraan bermotornya hanya 

tertera Rp 164 ribu. Namun saat komplain, petugas kasir mengatakan begitu 

memang yang harus dibayar. Kata Rudi kepada berita-sulsel.com, Selasa 

(2/7/2016). 

Hasil penelitian Fadlan (2021) juga menunjukan  bahwa masih adanya 

diskriminasi atau mendahulukan sanak saudara di dalam proses pelayanan 

khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian 

Hasnia (2019), menemukan bahwa sistem jaringan yang kadang terganggu 

sehingga menghambat kecepatan pelayanan, dan jumlah personil yang 

ditugaskan untuk samsat keliling yang masih kurang. 

SAMSAT sangat dituntut agar bisa melayani masyarakat sebaik mungkin 

dan dapat memuaskan wajib pajak, tetapi pada kenyataanya pelayanan di kantor 
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SAMSAT belum bisa memuaskan wajib pajak. Berdasarkan observas awal juga 

menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengurusan pajak di kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai, kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan, baik 

secara kuantitas maupun kualitas kurang optimal, dan masih adanya keluhan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan, misalkan pelayanan yang lama. 

Selain itu masih adanya masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui 

setiap informasi ataupun prosedur mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan 

administrasi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai “Pelayanan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : 

1. Bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dari segi tangible (bukti fisik) di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Sinjai?  

2. Bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dari segi reliability (keandalan) di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Sinjai?  

3. Bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dari segi responsiveness (ketanggapan) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai?  
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4. Bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dari segi assurance (jaminan dan kepastian) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai?  

5. Bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dari segi empathy (perhatian) di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini, adalah:   

1. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dari segi tangible (bukti fisik) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dari segi reliability (keandalan) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai. 

3. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dari segi responsiveness (ketanggapan) di Kantor 

SAMSAT Kabupaten Sinjai. 

4. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dari segi assurance (jaminan dan kepastian) di Kantor 

SAMSAT Kabupaten Sinjai. 

5. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dari segi empathy (perhatian) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti dapat mendeskripsikan serta memperdalam pengetahuan 

dan wawasan penulis mengenai permasalahan pelayanan administrasi 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai. Hasil dari Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan pengetahuan, bahan referensi dan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan konsep yang signifikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, memberi pengalaman serta menambah pengetahuan 

tentang pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

b. Bagi pemerintah, diharapkan dijadikan kritikan yang membangun 

sebagai  bahan acuan untuk perbaikan kedepannya khususnya bagi 

instansi terkait penelitian ini.  

c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. 

d. Bagi para akademisi, dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

adalah : 

1.  Fadlan Minallah (2021), dengan judul penelitian “Kualitas Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Putri Hijau Medan Utara”. Dari hasil penelitian diperoleh 

bahwa kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Putri Hijau dapat 

dinilai dari lima dimensi yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, 

Assurance, dan Emphaty sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa 

indikator yang belum terpenuhi secara baik, seperti mengenai kenyamanan 

tempat pelayanan serta masih adanya diskriminasi atau mendahulukan 

sanak saudara didalam proses pelayanan khususnya pelayanan pajak 

kendaraan bermotor. 

2. Nurman Utina (2019), dengan judul penelitian “Proses Pelayanan 

Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Bone Bolango”. Menurut analisis data, prosedur dan proses manajemen 

pajak tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, masih 

ada kendala dalam proses verifikasi file yang menyebabkan keterlambatan 

dalam proses pembayaran. Proses penyelesaian masalah di Kantor 

SAMSAT memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi menurut beberapa 
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pembayar pajak tidak begitu baik. Pemerasan yang sesuai dengan kantor 

SAMSAT dan pengawasan yang lebih besar harus diberikan kepada semua 

staf untuk memberikan contoh tata kelola Pemerintah, dalam hal ini 

SAMSAT Bone Bolango perlu mengeluarkan kebijakan dalam prosedur 

pembayaran pajak, untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan 

pembayaran pajak. Ingat pajak adalah negara terbesar di bidang 

pembangunan. Menimbang bahwa masih banyak wajib pajak yang sadar 

akan kewajibannya membayar pajak. Staf di SAMSAT harus lebih 

responsif dalam melayani masyarakat, terutama dalam memberikan solusi 

untuk mengatasi masalah. Tagihan pajak perlu dijelaskan secara rinci 

untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih. 

3.  Hasnia Basir (2019), dengan judul penelitian “Kualitas Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Wilayah Gowa”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Wilayah 

Gowa sudah sangat baik yaitu 84,89 persen. Faktor kesadaran 82,40 persen, 

faktor organisasi 84 persen, dan faktor sarana pelayanan 85,10 persen yang 

menjadi faktor pendukung dalam pelayanan. SAMSAT Wilayah Gowa 

memiliki sarana pelayanan yang memadai, petugas memiliki kompetensi 

dan bekerja sesuai dengan prosedur, bersikap sopan dan ramah kepada 

wajib pajak, dan peralatan komputer yang sudah berbasis online sehingga 

mempercepat proses pelayanan. Faktor penghambat pelayanan yaitu mesin 

pemanggil nomor antrian yang belum berfungsi maksimal, sistem jaringan 
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yang kadang terganggu sehingga menghambat kecepatan pelayanan, dan 

jumlah personil yang ditugaskan untuk SAMSAT keliling yang masih 

kurang. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian-Penelitian 

Terdahulu yang Relevan. 

No. Nama/ Tahun/ Judul 

Penelitian 

Faktor Persamaan Faktor Perbedaan 

1. Fadlan Minallah 

(2021). Kualitas 

Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Pada Kantor Sistem 

Administrasi 

Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Putri 

Hijau Medan Utara. 

a. Fokus 

b. Indikator 

c. Menggunakan 

instrument 

observasi dan 

wawancara 

a. Lokus penelitian 

b. Kuantitatif 

deskriptif 

 

2. Nurman Utina (2019). 

Proses Pelayanan 

Pengurusan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Di Kantor SAMSAT 

Kabupate Bone 

Bolango. 

a. Fokus 

b. Indikator 

c. Kualitatif 

d. Menggunakan 

instrument 

observasi dan 

wawacara 

a. Lokus penelitian 
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3. Hasnia Basir (2019). 

Kualitas Pelayanan 

Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Kantor 

Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Wilayah 

Gowa. 

a. Fokus 

b. Indikator 

c. Menggunakan 

instrument 

observasi dan 

wawancara 

a.  Lokus penelitian 

b.  Kuantitatif 

deskriptif 

 

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep-Konsep Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan Publik  

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada 

kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur 

penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai (melayani) keperluan 

perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan pokok dan tata cara yang ditentukan. 

         Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara 

melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang di berikan 

sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.     
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Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam (Subhan, 

2021) pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.  

            Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah : 

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.            

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam 

rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara 

dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

dengan maksimal.  

Pengertian lain menurut Hardiyansyah dalam (Subhan, 2021) 

pengertian pelayanan publik adalah : Melayani keperluan orang atau 

masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, 
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sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dari 

pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah 

itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah 

ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui 

prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk 

barang dan jasa.  

Dalam (Bilgah, 2018) Pelayanan publik merupakan tanggung 

jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi  pemerintah, baik itu 

pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas 

suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 

Menurut (Hayat, 2017) Pelayanan publik adalah kepercayaan 

publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara tanggung jawab dan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada 

b. Bentuk Pelayanan Publik 

Terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun 

meneurut Moenir dalam (Adhikara, 2016) yaitu : 

1) Layanan dengan lisan  

2) Layanan dengan tulisan  
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3) Layanan dengan perbuatan 

c. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Menurut Hardiyansyah dalam (Nanna, 2019) jenis-jenis 

pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam 

tiga kelompok, yaitu : 

1). Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan 

berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya : 

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. 

2). Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih. 

3). Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan publik, misalnya : Pendidikan tinggi dan 

menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 

d. Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai 

dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk 
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mencapai hal itu diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. 

Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan 

Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. 

PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Hardiansyah, 

2018) : 

1). Kesederhanaan 

Prosedur Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 

mudah dilaksanakan; 

2). Kejelasan 

a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 

b) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

c) Rincian biaya pelayanan publik dan data cara pembayaran. 

3). Kepastian waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang ditentukan. 

4). Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
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5). Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

6). Tanggungjawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Kelengkapan sarana dan prasaran kerja peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika) 

8). Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

9). Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, 

toilet, tempat ibadah dan lainnya. 

10). Kedisiplinan, kesopanan dan keramaian; 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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2. Konsep Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Administrasi, Menurut B. Boediono dalam (Raden, 2013), 

Pelayanan administrasi adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai 

bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. 

a. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas atau yang 

ditawarkan organisasi atau perorangan pada wajib pajak yang dilayani 

dan memiliki sifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Hal ini sinkron 

dengan apa yang disampaikan oleh Morman, tentang karakteristik 

pelayanan yaitu : pelayanan bersifat tidak bisa di raba, pelayanan itu 

terdiri dari tindakan dan merupakan pengaruh dengan sifat seperti 

tindakan sosial, produksi dan konsumsi pelayanan tak dapat dipisahkan 

secara nyata, dikarenakan sering terjadi secara bersamaan dan berada 

pada tempat yang sama. Karakteristik tadi bisa menjadi dasar bagaimana 

melakukan pelayanan yang baik. 

Menurut Granroos dalam (Indra, 2019) penerapan Citizen’s Charter 

Dan Standar Pelayanan Minimal Manajemen bahwa pelayanan yaitu 

“pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat 

tidak kesat mata (tidak dapat di raba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal yang di sediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan guna 

memecahkan konflik konsumen ataupun pelanggan. 
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Menurut Barata dalam (Annastesa, 2017) bahwa pelayanan 

merupakan semua usaha penyediaan fasilitas dalam rangka menciptakan 

kepuasan para calon pembeli atau pelanggan sebelum dan setelah 

terjadinya transaksi.  

b. Pengertian Administrasi 

Berdasarkanya etimologinya, istilah administrasi dalam bahasa latin 

yakni intersif dan minstrare yang memiliki arti membantu, memenuhi 

dan melayani. Secara sempit, kita dapat mengartikan administrasi 

menjadi seluruh kegiatan yang berupa teknis dan mempunyai peranan 

utama dalam pengerjaan aktivitas operatif, menyajikan laporan bagi 

direksi dan berkontribusi guna membentuk organisasi perusahaan yang 

lebih efektif. Sedangkan secara luas, administrasi merupakan sebuah 

aktivitas yang mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi berbagai 

macam pekerjaan yang terkait dengan ruang lingkungannya di kantor 

serta tata usaha yang bervariasi tergantung bagaimana mana kita 

melihatnya atau sudut pandang. 

 Menurut Irra Chisyanti Dewi dalam (Agus, 2017) bahwa admintrasi 

mempunyai pengertian dalam arti yakni sebagai aktivitas tulis menulis 

atau ketatausahaan atau kesekretarisan, yaitu meliputi kegiatan 

menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, 

dan menyimpan. 



19 

 

 
 

c.  Unsur-unsur Administrasi 

  Ada beberapa unsur administrasi dikembangkan dari The Liang 

Gie dalam (Mulyono, 2017), yaitu: 

1). Organisasi 

Organisasi merupakan rangka, struktur atau wadah dimana usaha 

kerjasama dilakukan. James D.Mooney menyebutkannya sebagai 

bentuk dari perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

2). Manajemen 

Manajemen dianggap sebagai suatu proses yang menggerakan kegiatan 

dalam administrasi sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar 

tercapai. 

3). Kepemimpinan. 

Kepemimpinan adalah ruh/sumber hidup dalam organisasi, 

administrasi dan manajemen yang bertugas sebagai perencana, 

koordinator, penggerak kegiatan, evaluasi dan penentu strategi dan 

arah kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan. 

4). Kepegawaian 

Kepegawaian merupakan segi yang berkaitan dengan sumber tenaga 

manusia yang harus ada pada setiap usaha kerjasama. Kajian terhadap 

unsur ini menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut 

administrasi kepegawaian 

5). Keuangan 

Keuangan merupakan segi pembiayaan dalam setiap administrasi. Dari 
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sini timbullah administrasi keuangan, yang antara lain mencakup: 

penganggaran (budgeting), pembukuan, pemeriksaan (auditing), dan 

lain-lain. 

6). Perlengkapan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kebendaan dan 

kerumahtanggaan yang selalu ada dalam setiap usaha bersama. Dari 

bidang ini berkembanglah pengetahuan tentang administrasi 

perlengkapan/sarana prasarana (supply administration), yang 

mencakup pembelian, klasifikasi dan standarisasi alat-alat, dan lain-

lain.  

7). Pekerjaan kantor 

Dalam setiap usaha bersama tentu terdapat proses yang termasuk 

dalam pengertian office work, paper work, atau clerical work. Ini 

merupakan kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengirim, mengelola, 

menyimpan informasi. Kajian mengenai pekerjaan kantor ini 

menghasilkan pengetahuan yang lazim disebut administrasi 

perkantoran (office administration atau office management). 

8). Tata hubungan/komunikasi 

Tata hubungan ini merupakan urat nadi yang memungkinkan orang-

orang dalam usaha kerjasama itu mengetahui apa yang terjadi atau 

diinginkan oleh masing-masing. Tanpa tata hubungan yang baik, tak 

mungkin kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Pengetahuan yang 

merupakan segi tata hubungan misalnya teknik laporan, metode rapat 

dan lain-lain. 
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9). Hubungan masyarakat (Public Relations) 

Public Relations merupakan hubungan antara organisasi dengan 

masyarakat di luar organisasi.  

Menurut Sondang P.Siagian dalam (Mulyono, 2017) 

mengemukakan bahwa unsur-unsur administrasi adalah: 

1). Manusia (2 orang atau lebih) 

2). Tujuan yang akan dicapai 

3). Kerjasama 

4). Kegiatan yang akan dilakukan 

5). Peralatan/perlengkapan 

d. Tujuan Administrasi 

Tujuan administrasi sangat penting untuk perkembangan sebuah 

organisasi atau perusahaan. Tujuan administrasi ini yang membantu 

perusahaan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dari kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan. Berikut beberapa tujuan administrasi yaitu 

antara lain: 

1). Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang 

dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. 

2). Agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan 

dalam pengorganisasian perusahaan. 

3).Administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan 

usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. 
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4). Administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau 

mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. 

e. Fungsi Administrasi 

Menurut Hendi Haryadi (Mulyapradana & Lazulfa, 2018), ada lima 

jenis fungsi pendukung administrasi yaitu antara lain : 

1) Fungsi Rutin 

Yaitu fungsi administrasi yang terkait dengan pengarsipan dan 

penggandaan dokumen kantor yang mana kegiatan ini biasa dilakukan 

petugas administrasi setiap hari dalam kegiatan administrasinya. 

2) Fungsi Teknis 

Yaitu fungsi administrasi yang terkait dengan keterampilan dalam 

bidang teknologi informasi. Program aplikasi komputer yang 

dijalankan dalam kegiatan administrasi harus dijalankan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar seluruh kegiatan 

teknis kantor dapat dijalankan dengan baik. 

3) Fungsi Analisis 

Fungsi ini mengharuskan seseorang mempunyai tanggung jawab untuk 

menganalisis sebuah keputusan yang akan diambil oleh atasannya dan 

biasanya yang memegang peranan tersebuh adalah seorang manajer 

dalam sebuah kantor. Seorang manajer diharuskan kreatif untuk 

mendukung dan memberikan saran atas keputusan apa yang ingin 

diambil oleh atasannya. 
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4) Fungsi Interpersonal  

Fungsi ini dilakukan untuk mendapatkan penilaian berdasarkan 

keterampilan dan kecerdasan orang lain untuk mendapatkan jenjang 

karir yang lebih tinggi. Di sini akan dilihat bagaimana seseorang 

tersebut nantinya akan mampu atau tidak dalam mengemban tugas 

yang lebih berat, tugas yang mengharuskan mengkoordinasi sebuah 

tim. 

5) Fungsi Manajerial 

Fungsi ini ditujukan untuk pengelolaan sebuah sistem kantor. Sistem 

kantor sendiri terdiri dari sebuah perencanaan yang baik untuk semua 

kegiatan kantor, pengorganisasian tatanan kerja kantor, memotivasi 

seluruh karyawan kantor untuk lebih semangat dalam menjalankan 

tugasnya, membuat anggaran yang terencana yang terorganisir agar 

anggaran tidak dapat diminimalisir, serta mengevaluasi kinerja dari 

karyawan. 

Fungsi administrasi secara umum (Sutha, 2018): 

1) Planning (perencanaan) yaitu merencanakan segala kegiatan 

administrasi yang akan dijalankan. 

2) Organizing (pengorganisasian) yaitu menyusun segala bentuk 

kerjasama yang akan dilakukan mulai dari pengorganisasian orang-

orangnya sampai dengan bentuk kerjanya. 
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3) Staffing (kepegawaian) yaitu suatu cara untuk memilih pegawai yang 

berkualitas untuk pekerjaan yang akan diembannya serta dengan 

memberikan suatu pelatihan untuk pengembangan pengetahuan. 

4) Directing (mengarahkan) yaitu memberikan pengarahan untuk 

pegawai yang sedang menjalankannya pekerjaannya, diberikan arahan 

yang terkait dengan pekerjaan. 

5) Coordinating (koordinasi) yaitu mengkoordinasi agar dalam 

menjalankan pekerjaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 

6) Reporting (pelaporan) yaitu menyampaikan hasil atau keterangan dari 

suatu pekerjaan yang sudah dijalankan. 

7) Budgeting (penganggaran) yaitu perencanaan anggaran yang akan 

dikeluarkan untuk kegiatan yang dijalankan. 

3. Konsep Pelayanan SAMSAT  

SAMSAT atau sistem administrasi manunggal satu atap merupakan 

serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor (regident ranmor), pembayaran pajak kendaraan 

bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan 

pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) dan 

angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama 

SAMSAT. Definisi diatas berdasarkan peraturan presiden nomor 5 tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor. 
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a. Pengertian pajak kendaraan bermotor (PKB) 

1) Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah suatu biaya pajak yang 

dipungut karena kepemilikan dan penguasaan terhadap Kendaraan 

Bermotor (PKB). 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah suatu 

pajak yang dipungut atas setiap penyerahan dalam KBM oleh hak 

kepemilikan 

b. Dasar hukum PKB 

1) Yang ditetapkan dalam peraturan daerah pada Nomor 6 tahun 2010 

tentang ketentuan Umum terhadap Pajak Daerah 

2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang 

ketentuan  umum dan tata cara dalam pemungutan pajak Daerah. 

3) Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum 

dan Otda dan Dirut PT Jasa Raharja yang mengatur tentang 

pedoman dan tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT). 

c. Objek pajak 

Untuk dapat mengenakan pajak pada orang atau badan hukum 

harus ada ukuran pasti tentang objek pajaknya, sebagaimana diatur 

dalam pasal 2 dan pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1997 

tentang pajak daerah, dijelaskan bahwa: 

1)  Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah: 

Pemilik atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk 
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kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat 

besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang atau 

barang dijalan umum. Diketahui dari objek pajak adalah 

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

a) Pemerintah pusat, pemerintah Daerah tingkat I, pemerintah 

Daerah  tingkat II, dan pemerintah Desa. 

b) Kedudutaan, konsulat, perwakilan negara Asing dan 

perwakilan Lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal 

balik. 

c) Kendaraan bermotor pabrik atau milik importir yang semata-

mata  tersediaan untuk dipamerkan dan dijual. 

d. Subjek Pajak 

1) Subjek PKB adalah orang pribadi/ badan yang memiliki atau 

menguasai kendaraan bermotor. Sehingga subjek PKB ini 

mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan 

kendaraan yang dimilikinya. Jika tidak maka akan dikenakan 

denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, sedangkan 

wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang 

menerima penyerahan kendaraan bermotor. 
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4. Indikator Pelayanan Publik 

 Indikator pelayanan publik menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons 

(dalam Sinambela, 2017) terdiri dari:  

a. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, dan 

lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya.  

b. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan organisasi untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan 

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang 

jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan.  

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 
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Terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi 

(communicatioon), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompeten (competence), dan sopan santun (courtesy).  

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasia yang nyaman bagi pelanggan. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan model konseptual 

mengenai teori yang berhubungan dengan pelayanan administrasi. Penelitian 

ini dilakukan di kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai untuk mendeskripsikan 

bagaimana pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB). Penelitian tentang pelayanan administrasi pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) akan berpedoman pada teori Fitzsimmons dan 

Fitzsimmons (dalam Sinambela, 2017) yang memfokuskan pelayanan publik 

yaitu memiliki tangible meliputi sarana prasaranan; kenyamanan tempat 

pelayanan; dan kemudahan dalam proses pelayanan. Reliability meliputi 

kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu; ketepatan 

waktu; dan tanggung jawab petugas dalam proses pelayanan. Responsiviness 

meliputi merespon setiap pelanggang; petugas melakukan pelayanan dengan 

cepat; petugas melakukan dengan tepat; dan mampu menangani keluhan 
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dalam proses pelayanan. Assurance meliputi jaminan kemudahan prosedur; 

biaya; dan waktu. Dan empaty meliputi petugas melayani dengan sikap ramah; 

petugas melayani dengan sopan santun; dan petugas tidak diskriminatif 

(membeda-bedakan) dalam memberikan pelayanan. Adapun model kerangka 

pikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian 

dirumuskan  dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjuan pustaka. Adapun yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  

pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 

kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai.  

Pelayanan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

 

Indikator Pelayanan Publik menurut 

Fitzsimmons dan Fitzsimmons (dalam 

Sinambela, 2017) 

1. Tangible (bukti fisik) 

2. Reliability (keandalan) 

3. Responsiveness (ketanggapan) 

4. Assurance (jaminan dan kepastian) 

5. Empathy (perhatian) 

 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun deskripsi fokus penelitian dengan pelayanan administrasi 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai, adalah : 

1. Tangible (bukti fisik) 

Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu organisasi dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

penampakan fisik seputar pengadaan sarana prasarana dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan. 

Yang meliputi fasilitas fisik/ sarana parasarana (gedung, dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta 

kenyamanan tempat pelayanan, penampilan petugas, dan kemudahan 

dalam proses pelayanan. 

2.   Reliability (keandalan) 

Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan organisasi seperti 

kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketepatan waktu, dan tanggung jawab petugas dalam proses pelayanan 

dengan akurasi yang tinggi 
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3.   Responsiveness (ketanggapan) 

Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk 

merespon setiap pelanggang dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada pelanggan dalam proses pelayanan dan 

mampu menangani keluhan serta dalam penyampaian informasinya harus 

jelas.  

4. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu kemudahan prosedur, biaya 

dan waktu yang pasti untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada pemberi layanan.  

5. Empathy (perhatian). 

Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggang. Dimana pemberi layanan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan. Seperti petugas melayani dengan sikap ramah, 

petugas melayani dengan sopan santun, dan petugas tidak diskriminatif 

(membeda-bedakan) dalam memberikan pelayanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi  

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 

2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai, 

Karena penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana pelayanan 

administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  di Kantor 

SAMSAT Kabupaten Sinjai. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan 

alami, data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui 

pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih 

mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami 

(Gunawan, 2013). Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran 

secara faktual objek yang akan diteliti terkait dengan pelayanan administrasi 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai. 

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan 

berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah 

sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data. 
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Dasar penelitian ini fokus pada pelayanan administrasi pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB)  di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai. 

C. Sumber Data  

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2017), berdasarkan uraian 

tersebut maka sumber data dibedakan menjadi dua jenis yaitu :  

1. Data primer  

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data. Data yang diperoleh langsung dari para 

informan di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai melalui pengamatan 

(observasi) dan wawancara (interview) seperti mengamati langsung 

pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

yang dilakukan oleh aparat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai.  

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data, lewat orang lain atau dokumen. Data yang 

diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor 

SAMSAT Kabupaten Sinjai. 
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D. Informan 

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban 

yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)  di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai. 

 Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Kepala UPT SAMSAT 

2. Staf pelayanan Samsat 

3. Masyarakat 

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian 

No. Nama Inisial Jabatan 

1. Kasmir Huseng, S.Sos. M.Si KH Kepala UPT SAMSAT 

2. Andi Suardi AS Staf Pelayanan 

3. Sabrina S Masyarakat (wajib pajak) 

4. Mappiara M Masyarakat (wajib pajak) 

5. Muh Dahlan MD Masyarakat (wajib pajak) 

6. Darwin D Masyarakat (wajib pajak) 

7. Hasnawati H Masyarakat (wajib pajak) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah 

penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan kegunaannya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan informasi terkait 

penelitian ini ialah sebagai berikut menurut (Sidiq et al., 2019):  
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1.  Observasi (Pengamatan)  

Dari definisi menurut Matthews and Ross dinyatakan bahwa 

observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. 

pengamatan langsung terhadap etika pemberi layanan kepada masyarakat. 

Definisi observasi dalam konteks situasi natural yang dimaksudkan oleh 

Matthews and Ross di atas mengacu kepada kaca riset kualitatif, yaitu 

proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan 

melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa 

mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.  

2.   Wawancara  

Menurut Stewart & Cash, menjelaskan bahwa wawancara 

merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing 

aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. 

Wawancara bukanlah suatu kegiatan di mana satu orang hanya bertugas 

untuk melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya 

mendengarkan. Definisi menurut Stewart & Cash di atas memiliki 

cakupan yang lebih luas. Mereka menyebutkan bahwa wawancara 

sesungguhnya adalah forum interaksi yang sangat dimungkinkan 

terjadinya pertukaran informasi antara interviewer dan interviewee. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh peneliti 

dalam memperoleh data dilapangan adalah tanya jawab dengan informan 

yang dipilih sebagai data penelitian. Dalam pengumpulan data dapat 
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melalui rekaman agar dapat memudahkan peneliti mengingat hasil 

wawancara. 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa 

berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara 

dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat 

memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam 

penelitin kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis 

data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data 

primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data menurut Milles 

dan Huberman dalam (Umrati Hengki Wijaya, 2020) mencakup reduksi data, 

penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan yang diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

 Reduksi data bertujuan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data tersebut 

diolah menjadi lebih bermakna sehingga memberikan gambaran yang jelas.  

2. Penyajian Data  

  Dalam penyajian data adalah akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan 

untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih 

kepada menyusun teks narasi deskriptif. Dalam penyajian data selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan tabel. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah terakhir dalam tehnik analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan, yang berupa tanggapan terhadap rumusan 

masalah. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan sebuah 

penelitian yang membahas suatu masalah. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang telah diamati 

dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan 

memang benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data 
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peneliti tentunya diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif 

yakni melalui :  

1. Triangulasi Sumber 

Tringulasi sumber adalah pengecekan data-data atau informasi yang 

diperoleh dari informan serta menggunakan beberapa informan tambahan 

selain informan utama untuk membandingkan kebenaran dari informan 

utama. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dalam penelitian ini di lakukan untuk memperoleh data 

informasi dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Teknik berbeda yang di lakukan ialah terkait dengan etika 

adminitrator untuk memastikan keakuratannya.  

3. Triangulasi Waktu  

Triangulasi Waktu digunakan untuk validasi data dengan pengecekan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku 

manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga perlu 

diadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian 

1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Propinsi 

Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 5º2'56" 

sampai 5º21'16" Lintang Selatan dan 119º56'30" sampai 120º25'33" Bujur 

Timur. Dan berada pada ketinggian antara 0 sampai 2.871 meter diatas 

permukaan air laut, dengan luas wilayah 819,96 km². Jarak dari Ibu Kota 

Provinsi (Makassar) ke Kota Sinjai dengan jalan darat sepanjang ±220 km. 

Secara administratif Kabupaten Sinjai mempunyai batas-batas 

wilayah yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di 

sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa. Dengan wilayah 

administratif terbagi atas 9 Kecamatan, 13 Kelurahan, 67 Desa, dan 259 

Lingkungan/Dusun. Adapun pembagian kecamatan-kecamatan dalam 

lingkup Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada table berikut :  

Tabel 4.1 Pembagian kecamatan-kecamatan dalam lingkup 

Kabupaten Sinjai. 

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Desa 

1. Sinjai Barat 2 7 

2. Sinjai Borong 1 7 

3. Sinjai Selatan 1 10 
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4. Sinjai Timur 1 12 

5. Sinjai Tengah 1 10 

6. Sinjai Utara 6 - 

7. Bulupoddo - 7 

8. Tellulimpoe 1 10 

9. Pulau Sembilan - 4 

Total 13 67 

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai 
 

Secara umum bentuk topografi wilayah Sinjai terbagi atas wilayah 

pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi . Wilayahnya termasuk 9 pulau-

pulau  kecil di Teluk bone yang masuk ke wilayah kecamatan Pulau 

Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di sepanjang batas sebelah 

timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Utara, 

dan Kecamatan Tellu Limpoe. Selanjutnya daerah dataran tinggi yang 

merupakan lereng timur Gunung Lompobattang- Gunung Bawakaraeng 

meliputi Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Serta dataran tinggi 

Pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah Kecamatan 

Bulupoddo. Adapun jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di 

Kabupaten Sinjai di beberapa Kecamatan dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sinjai 

No. Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Km²) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km²) 

1. Sinjai Barat 30.833 13,553 2,274 

2. Sinjai Borong 21.328 6,697 3,184 

3. Sinjai Selatan 49.713 13,199 3,766 
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4. Tellu Limpoe 42.208 14,730 2,865 

5. Sinjai Timur 38.848 7,188 5,40 

6. Sinjai Tengah 34.857 12,970 2,687 

7. Sinjai Utara 58.351 2,957 19,733 

8. Bulupoddo 21.041 9,947 2,11 

9. Pulau Sembilan 9.931 7,55 1,31 

Total 307.110 81,976 55,119 

         Sumber : BPS Kabupaten Sinjai 

Berdasarkan tabel diatas, dijelakan bahwa Kecamatan Sinjai Utara 

dengan luas daerah 2.957 km² memiliki jumlah penduduk paling banyak 

yaitu sebanyak 58.351 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 19.733 

Jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada 

Pulau Sembilan yaitu 9.931 jiwa dengan luas wilayahnya 7,55 km² 

sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1,31 jiwa/km². 

2. Sejarah Kantor SAMSAT 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan 

suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI), Badan Pendapatan Daerah (BAPEDDA), dan PT. Jasa Raharja 

(Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT diseluruh Indonesia 

diawali dengan dikeluarkan surat keputusan bersama tiga Menteri, yaitu 

Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Keuangan 

dan Menteri Dalam Negeri NO.POL.KEP/13 XXI/76 

No:1693/MK/IV/12/1976;311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama 

antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah Kepolisian dan 

Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan 
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daerah khususnya mengenai pajak kendaraan. Dasar hukum pembentukan 

SAMSAT diseluruh Indonesia adalah intruksi bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 

INS/03/M/X/1999, No.29 Tahun 1999, No. 6/IMK/O/14/1999 tentang 

Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam 

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib dana kecelakaan lalu 

lintas jalan. 

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan 

bermotor, pembayaran pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu 

lintas jalan (SWDKLLJ), maka dibentuklah kantor bersama SAMSAT. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada surat 

keputusan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur 

Jenderal Pemerintah umum dan Otonomi Daerah serta Direktur Utama PT 

Jasa Raharja (Persero) No. SKEP/02/X/1999 tentang Pedomana Tata 

Laksana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam penerbitan 

surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan 

bermotor dan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 

jalan. SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelolah oleh 

tiga instansi yang berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi 



43 

 

 
 

dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk tim Pembina SAMSAT Pusat 

dan Provinsi. 

3. Gagasan SAMSAT 

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pada 

masyarakat  

2. Registrasi identifikasi forensik ranmor dan pengemudi lebih akurat  

3. Meningkatkan pendapatan PEMDA (dikaitkan dengan sanksi hukum)  

4. Membudidayakan asuransi kecelakaan melalui BUMN (Jasa Raharja) 

4. Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh 

suatu organisasi masa depan. Misi adalah cara yang ditempuh oleh 

organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Demikian halnya 

dengan kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai dalam hal menjalankan roda 

organisasi, Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut :  

a. Visi Pelayanan yang dikedepankan kepada masyarakat yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat.  

b. Misi Terwujudnya postur Polri yang professional, bermoral dan 

modern sebagai pelindung, pengayom masyarakat, terpercaya dalam 

memelihara Kamtibmas dan penegakkan hukum. 

5. Profil SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan 

salah satu instansi yang membantu untuk memperlancar dalam proses 
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pelayanan pajak kepada masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam 

satu kantor yaitu SAMSAT. SAMSAT Kabupaten Sinjai terbentuk pada 

tahun 2007 dengan status SAMSAT pembantu wilayah Sinjai yang 

bertempat di jalan Persatuan Raya Balangnipa, Tahun 2013 status 

SAMSAT pembantu wilayah Sinjai naik menjadi Kantor UPTD wilayah 

Sinjai.  

Senin, 13 Januari 2020 SAMSAT Kabupaten Sinjai pindah ke jalan 

Jenderal Sudirman No 8 dengan bentuk pelayanan yang ditampilkan lebih 

baik dan memenuhi standard. SAMSAT adalah salah satu bentuk kerja 

sama antara Polri, Badan Pendapatan Daerah (BAPEDDA) dan PT. Jasa 

Raharja (Persero) yang memberikan pelayanan dalam hal penerbitan 

STNK, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk pemasukan uang kas negara 

melalui pajak kendaraan bermotor.  

Dalam kerjasama antara Polri, Bapenda dan PT. Jasa Raharja 

masing-masing mempunyai fungsi. Fungsi Polri dalam hal ini yaitu fungsi 

penerbitan STNK, fungsi Bapenda yaitu penetapan besar pajak kendaraan 

bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), 

fungsi PT. Jasa Raharja yaitu mengelola sumbangan wajib dana 

kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).  

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan SAMSAT Kabupaten 

Sinjai, yaitu :  

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 
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Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor.  

b. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor.  

c. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 973/4106/Dispenda tanggal 6 

Juli 2012 perihal Pelaksanaan Layanan Unggulan SAMSAT Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan 

hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu 

instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat 

dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan 

kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.  

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan 

bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur 

organisasi menspesifikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana 

fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga 

menunjukkan hirarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur 

organisasi SAMSAT Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR SAMSAT KABUPATEN SINJAI 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

6. Uraian Tugas Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Uraian tugas dalam Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai adalah 

sebagai berikut : 

a. Kepala UPT SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kantor 

bersama SAMSAT Kabupaten Sinjai, sedangkan tugas lainnya adalah 

menyusun dan menetapkan rencana kerja strategis dan program kerja 

sesuai dengan kebijakan pemerintah. 
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Adapun perintah harian kepala UPTD, yaitu : 

1) Target harus tercapai; 

2) Harus bekerja lebih dari SKPD lain; 

3) Pembentukan "UPTD" untuk tingkatan PAD bukan jadi beban 

APBD; 

4) Mencari potensi objek pajak yang belum tergerap (ekstensifikasi); 

5) Memaksimalkan penagihan pajak; 

6) Memberikan pelayanan pajak; 

7) Dispenda harus bantu pemda membangun pelayanan prima. 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Dipimpin oleh seorang Sub bagian yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas UPT dalam bidang ketatausahaan, 

menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh 

kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil 

pelaksanan tugas. 

Adapun tugas kepala sub bagian tata usaha, yaitu : 

1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan dengan lancar; 
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan, untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan 

belum dilaksanakan; 

4) Melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian; 

5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha 

dan berikan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan 

lainnya. 

c. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan 

Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT dalam bidang 

pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek PKB, serta 

menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir masa 

pajaknya. 

Adapun tugas kepala seksi penetapan dan penerimaan, yaitu : 

1) Menyusun rencana kegiatan-kegiatan seksi penetapan dan 

penerimaan sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas; 

2) Melakukan penyelenggaraan kegiatan penetapan, pendaftaran, 

perhitungan, penelitian dan verifikasi pendataan pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendataan lainya dengan menentukan surat 

ketetapan pajak daerah (SKPD); 

3) Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi; 
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4) Melakukan inventarisasi data potensi objek dan subjek pajak 

daerah, dan menginventarisasikan yang tidak memenuhi tepat 

waktu; 

5) Menuntaskan arsip penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) 

dan bea balik nama kendaraan; 

6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penetapan dan 

penerimaan yang memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan. 

d. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan 

Seksi penagihan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT dalam 

bidang penagihan dan pelayanan pajak daerah, membuat pembukuan 

data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan melakukan 

penagihan pasif terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Adapun tugas kepala seksi pendataan dan penagihan, yaitu : 

1) Menyusun rencana kegiatan-kegiatan tertentu seksi pendataan dan 

penagihan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

2) Melakukan pendataan dan penagihan pajak daerah, retribusi dan 

pendapatan lainnya; 

3) Menyiapkan surat penagihan dan teguran terhadap wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban tepat waktu; 
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4) Memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan dan aturan 

terkait pemugutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan 

lainnya; 

5) Menata usahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan 

laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah; 

6) Pembuatan laporan pelaksaan pendataan dan penagihan setiap 

bulannya. 

7. Aparat Pelaksana dan Koordinator 

Adapun aparat pelaksana dan koordinator yang ada di Kantor 

SAMSAT Kabupaten Sinjai dapat kita lihat dalam table dan uraian 

dibawah ini : 

Tabel 4.3 Aparat Pelaksana dan Koordinator SAMSAT Kabupaten Sinjai 

No. 
Aparat SAMSAT 

Kabupaten Sinjai 

Jumlah Aparatur SAMSAT 

Kabupaten Sinjai 

1. BAPENDA 23 

2. PT. JASA RAHARJA 1 

3. POLISI 5 

4. PHL POLISI 8 

Sumber : Data Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

a. Aparat pelaksana kantor SAMSAT terdiri dari unsur Direktorat Lalu 

Lintas Kepolisian Daerah, Dinas pendapatan dan PT. Jasa Raharja 

b. Penaggung jawab kegiatan 

1) Unit Pelayanan          : Petugas Bapenda dan Polisi. 

2) Unit Administrasi      : Petugas Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja. 
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3) Unit Pembayaran       : Petugas Bapenda (Bendahara SAMSAT). 

4) Unit Pencetakan        : Petugas Bapenda dan Polisi. 

5) Unit Penyerahan        : Petugas Polisi 

6) Unit Arsip                  : Petugas Polisi dan Bapenda 

7) Unit Informasi           : Petugas Polisi dan Bapenda 

c. Koordinasi pada Kantor SAMSAT : Abdul Malik Karim, SH. 

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor SAMSAT Kabupaten 

Sinjai 

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud 

sebagai berikut:  

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah bukti 

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai 

kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan 

identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan 

masa berlaku termasuk pengesahannya.  

b. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Reg Ident Ranmor adalah serangkaian kegiatan verifikasi, 

Pencatatan dan pendataan, Penomoran serta penerbitan dan pemberian 

bukti registrasi berupa dokumen Buku Pemilik Kendaraan bermotor 

(BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).  

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Rahasia adalah STNK 

Rahasia yang diterbitkan untuk kendaraan bermotor pejabat/petugas 
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yang bertugas dibidang intelejen dalam rangka menjaga/menjamin 

kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan.  

d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus adalah STNK 

Khusus yang diterbitkan untuk kendaraan bermotor dinas TNI atau 

Polri dan Instansi Sipil yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu 

dilingkungan instansinya dalam rangka menjamin/memelihara 

keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.  

e. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau 

tanpa rumah-rumah dan dengan atau dengan kereta samping atau 

kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.  

f. Mobil penumpang (Mopen) adalah Kendaraan bermotor angkutan 

orang uang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang 

termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga 

ribu lima ratus) kilo gram.  

g. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi 

atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.  

h. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk 

angkutan barang.  

i. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus 

yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : 

kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara 
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lain buldoser, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, 

excapator, dan creane serta kendaraan khusus penyandang cacat.  

a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor 

SAMSAT Sinjai  

1) Persyaratan / kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh 

pemohon :  

a) Mengisi formulir SPPKB.  

b) Identitas untuk perorangan :  

 Foto copy KTP sesuai yang tertera pada STNK.  

 Bagi yang berhalangan hadir melampirkan surat kuasa 

bermeterai yang cukup.  

c) Identitas untuk badan hukum :  

 Foto copy salinan akte pendirian.  

 Keterangan domisili.  

 Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh 

pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang 

bersangkutan.  

d) Identitas untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan 

BUMD).  

 Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda 

tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang 

bersangkutan.  

e) BPKB asli / foto copy.  
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f) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.  

g) Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD 

yang telah divalidasi) tahun terakhir.  

h) STNK asli atau surat keterangan dari Kepolisian apabila tidak 

dapat menyerahkan STNK  

b. Proses pelayanan petugas SAMSAT  

1) Petugas bagian pendaftaran.  

a) Petugas menyediakan dan memberikan formulir serta informasi 

yang diperlukan kepada pemohon.  

b) Melakukan pembukuan semua formulir yang diterima, dan 

dikeluarkan  

c) serta sisanya setiap hari.  

d) Setelah petugas menerima permohonan dan berkas persyaratan, 

petugas melakukan kegiatan.  

2) Penelitian kelengkapan persyaratan :  

a) Pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB 

dengan berkas.  

b) Pengembalian tanda bukti pendaftaran BPKB kepada pemohon 

dengan memberikan stempel cap dan paraf.  

c) Pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke 

pemohon.  
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d) Setelah semua kegiatan diselesaikan petugas pendaftaran, 

selanjutnya petugas menyerahkan berkas permohonan kepada 

petugas pendataan.  

3) Petugas pada bagian pendataan :  

a) Petugas memasukkan data identitas pemilik dan kendaraan 

bermotor kedalam sistem komputer, apabila antara BPKB dan 

STNK sudah Online cukup melakukan pemanggilan data 

dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan atau 

nomor rangka kendaraan.  

b) Petugas memasukkan data PNBP STNK dan TNKB.  

c) Apabila proses kegiatan tersebut diatas telah selesai, petugas 

pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT. Jasa 

Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk 

diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke bagian 

petugas korektor Polri.  

4) Petugas bagian korektor Polri   

a) Petugas menerima berkas dan SSPD dari petugas Pemda.  

b) Petugas melakukan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan 

data identitas pemilik dan kendaraan.  

c) Setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar, petugas 

korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada 

kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang.  



56 

 

 
 

d) Petugas menyerahkan SSPD ke petugas Pemda untuk lembar 

kesatu diberikan ke pemohon dalam rangka pembayaran PKB, 

BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP dan lembar kedua untuk 

diserahkan kekasir sebagai bahan pengecekan silang;  

5) Petugas penerimaan PNBP   

a) Petugas menerima SSPD dari pemohon.  

b) Petugas mencocokkan data di SSPD dengan data dikomputer.  

c) Petugas menerima pembayaran dari pemohon.  

d) Petugas mengirim data pemohon yang sudah melunasi PNBP 

ke bagian pencetakan STNK dan TNKB.  

e) Petugas mengembalikan tindisan SSPD yang sudah diberi 

stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, 

TNKB dan SKPD.  

f) Setelah tugas tersebut diatas telah selesai, petugas penerimaan 

PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke 

kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.  

6) Petugas bagian penyerahan   

a) Petugas menerima berkas STNK dari petugas pembayaran dan 

menerima TNKB dari petugas TNKB serta SKPD dari petugas 

Pemda.  

b) Petugas mencetak dan mengabungkan STNK, TNKB dan 

SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan 

atau layar monitor kepada pemohon.  
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c) Petugas menerima tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah 

distempel petugas kasir.  

d) Petugas menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada 

pemohon dengan buku tanda bukti dan arsip kepada petugas 

arsip.  

7) Petugas pada bagian arsip   

a) Petugas menerima berkas arsip STNK dari petugas korektor 

dan tindisan SKPD dari petugas Pemda.  

b) Petugas mengelolah arsip sesuai ketentuan.  

8) Durasi waktu 10 – 50 menit  

B. Hasil Penelitian Pelayanan  Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

     Kualitas pelayanan administrasi sebuah organisasi publik dapat dinilai 

setelah masyarakat menerima pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik 

tersebut. Jika pelayanan administrasi yang mereka terima sesuai dengan apa 

yang mereka harapkan maka mereka akan merasa puas dengan pelayanan 

tersebut tetapi sebaliknya jika pelayanan yang mereka terima tidak sesuai 

dengan harapannya maka mereka akan menilai bahwa kualitas pelayanan 

administrasi organisasi tersebut tidak memuaskan. 

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah 

satu organisasi publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan 

administrasi yang baik dan memuaskan wajib pajaknya. Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai sebagai salah satu instansi 
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pemerintah daerah harus mampu melayani masyarakat secara maksimal. Untuk 

mengetahui bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi  yang diberikan 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai, 

dapat diketahui dari penilaian penerima jasa pelayanan dengan melihat 5 

dimensi, yang meliputi tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), 

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan dan kepastian), dan 

emphaty (perhatian). 

1.  Tangible (bukti fisik) 

Bukti fisik yang menjadi kajian dalam penelitian ini seperti 

pengadaan sarana prasarana, kenyamanan tempat pelayanan, penampilan 

petugas, dan kemudahan dalam proses pelayanan. Hal ini berkaitan dengan 

hal-hal yang terlihat dalam pelayanan. Semakin baik alat-alat yang 

digunakan dan dapat diandalkan menurut persepsi pengguna layanan maka 

akan mempengaruhi penilaian terhadap pelayanan. Pada dimensi ini 

peneliti menggunakan beberapa item pernyataan guna mengukur kualitas 

pelayanan pada dimensi tangible, lebih lengkapnya sebagai berikut: 

a.  Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk 

mencapai makna dan tujuan yang lebih ditunjukan untuk alat atau 

benda-benda yang bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 

proses yang lebih ditunjukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. 

Jadi sarana prasarana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 
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dalam suatu pelayanan publik karena akan menunjang kepuasan 

masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhannya. Selain itu sarana dan 

prasarana yang lengkap juga akan mempermudah petugas dalam 

melayani masyarakat.  

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Kabupaten Sinjai berusaha melengkapi instansinya dengan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana tersebut 

pelayanan yang diberikan akan semakin baik dan memuaskan 

masyarakat sebagai wajib pajak. Untuk memberikan penjelasan 

tentang sarana dan prasarana di kantor Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai maka dilakukan 

wawancara dengan staf pelayanan yang mengatakan bahwa: 

"Saya kira pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor 

Samsat Kabupaten Sinjai ini sudah memadai kita bisa lihat dari 

adanya ruang tunggu, kursi tunggu, AC,  TV, layar monitoring, 

kotak saran, komputer, print, dan juga WC” (Wawancara 

dengan AS, 9 Juni 2022. Lihat pada lampiran) 

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa sarana dan prasarana yang 

ada di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai sudah memadai. Senada 

dengan pendapat di atas, pernyataan yang disampaikan oleh wajib 

pajak yang mengatakan bahwa : 

“Kalau sarana dan prasarana di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Sinjai ini saya lihat sudah memadai karena ada tempat duduk, 

AC, TV, beberapa komputer, dan juga WC” (Wawancara 

dengan H 13 Juni 2022). 
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      Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai sarana 

dan prasarana yang ada di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) di Kabupaten Sinjai sudah memadai. Dapat 

dikatakan bahwa sarana dan prasarananya sudah sangat lengkap dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. 

Berikut Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai : 

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Sarana Prasarana 

Nama Jumlah Nama Jumlah 

AC 9 
Ruang Tunggu 

Wajip Pajak 
1 

TV 4 Ruang Pelayanan 1 

Layar 

Monitoring 
2 WC 3 

Kursi Tunggu 6 Parkiran 1 

Kotak Saran 1 Ruang Rapat 1 

Komputer 13 
Ruang 

Koordinator 
5 

Print 7 

Area Cek Fisik 

Kendaraan 

Bermotor 

1 

Kipas Angin 1 Musholah 1 

Fasilitas 

(Tempat) Air 

Minum 

2 
Tempat 

Menyusui 
1 

Mesin Survei 1 - - 

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai Tahun 2022 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, SAMSAT 

Kabupaten Sinjai menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

dalam proses pelayanan yang dinilai sudah sesuai dengan beban kerja 
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yang ada atau sudah memadai sehingga pelayanan yang ada di Kantor 

SAMSAT bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan 

masyarakat atau wajib pajak. 

b. Kenyamanan Tempat Pelayanan 

Kenyamanan merupakan suatu keadaan telah terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan 

terpenuhinya kenyamanan, dapat menyebabkan perasaan sejahtera 

pada diri individu tersebut. Dengan begitu kenyamanan tempat 

pelayanan sangat mempengaruhi penilaian pengguna layanan terhadap 

kualitas pelayanan.  

 
Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Oleh karena itu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai sebagai penyedia pelayanan publik 

harus memberikan kenyamanan tempat bagi pengguna layanan. Hal ini 

sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh wajib pajak bahwa: 

“Tempat pelayanannya sangat nyaman karena ruangannya 

sangat bersih dan juga kita tidak merasa kepanasan” 

(Wawancara dengan S 10 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 
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      Wawancara di atas menunjukkan bahwa  wajib pajak merasa 

nyamanan karena tempat pelayanannya sangat bersih dan wajib pajak 

tidak merasa kepanansan. Hal ini senada yang dikatakan oleh wajib 

pajak yang mengatakan bahwa: 

“Ruang pelayanannya sangat nyaman terlihat sangat bersih dan 

ketika antri kita tidak merasakan gerah atau kepanasan” 

(Wawancara dengan S 10 Juni 2022). 

 

      Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa kenyamanan 

tempat pelayanan pengguna layanan yang ada di kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai 

dengan ruangan yang sangat bersih memberikan kenyamanan 

tersendiri bagi wajib pajak dalam pengurusan. Dengan demikian 

kualitas  pelayanan administrasi yang diberikan pihak Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai 

sesuai harapan wajib pajak. 

c. Penampilan Petugas 

Penampilan petugas menjadi salah satu indikator yang dinilai 

dalam kualitas pelayanan. Penampilan petugas pemberi layanan ialah 

yang akan memberikan kesan pertama terhadap masyarakat tentang 

baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan.  
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Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Penampilan petugas berkaitan dengan pemakaian atribut atau 

seragam, kebersihan dan kerapian seragam menjadi hal yang patut 

untuk diperhatikan. ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh 

kepala UPT yang mengatakan bahwa: 

“Pegawai SAMSAT Kabupaten Sinjai dituntut untuk memakai 

seragam atau atribut, dan memperhatikan kebersihan dan 

kerapian juga sangat disarankan karena posisinya sebagai 

pelayan masyarakat” (Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. 

Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai menekankan kepada petugas 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk 

berpenampilan rapi dan bersih dan menggunakan seragam atau atribut. 

Menurut staf pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai bahwa : 

 “Seragam Pegawai di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai pada 

hari senin mengenakan baju keki, selasa baju SAMSAT yang 

krem, rabu baju putih, kamis baju batik, dan jumat bebas tapi 
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tetap sopan”. (Wawancara dengan AS, 9 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

Wawancara di atas diketahui bahwa Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai memiliki aturan 

dalam mengenakan seragam. Senada yang disampaiakan oleh wajib 

pajak  yang mengatakan bahwa: 

“Kalau masalah penampilan saya lihat seragam karena setiap 

saya kesini saya mendapati semuanya mengenakan seragam 

yang sama”. (Wawancara dengan H 13 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Wawancara di atas, disimpulkan bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai dari segi penampilan petugas sudah sesuai dengan 

aturan yang ditentuka dilihat dari kesamaannya dalam mengenakan 

seragam yang sama dalam proses pelayanan.. 

d. Kemudahan dalam proses pelayanan 

Kemudahan dalam proses pelayanan merupakan tingkat dimana 

seseorang meyakini bahwa sesuatu itu merupakan hal yang tidak sulit 

untuk dipahami dan tidak memerlukan usaha yang keras untuk bisa 

mengikutinya. Jadi kemudahan dalam proses pelayanan apabila mudah 

dipelajari, mudah dipahami, mudah diikuti dan juga simple.  

Pada indikator ini kemudahan pelayanan sangat dibutuhkan 

bagi pengguna layanan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan 

baik. Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan SOP yang terterah 

yang mengedepankan pelayanan yang prima dan mengutamakan 
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kemudahan dilihat dari prosedur yang tertera yang dirancang dengan 

sesimpel dan semudah mungkin sehingga wajib pajak lebih mudah 

memahami dan mengikuti prosedur yang ada.  

Gambar 4.2 Prosedur Pelayanan STNK di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai 

 

 
Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Dalam hal ini pendapat yang disampaikan oleh staf pelayanan 

yang mengatakan bahwa: 

“Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan SOP yang 

terterah yang mengedepankan pelayanan yang prima dan 

kemudahan, dalam hal ini proses pelayanan pajak kendaraan 

bermotor memiliki prosedur sehingga wajib pajak tinggal 

mengikuti prosedur yang berlaku” (Wawancara dengan AS 9 

Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa SOP sebagai semboyan 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten 

Sinjai untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus pajak-pajak 

kendaraannya. Senada dengan itu, wawancara dengan wajib pajak 

yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya SAMSAT Kabupaten Sinjai sudah memberikan 

kemudahan dengan menyediakan papan alur atau prosedur 

pelayanan, sehingga kita mengerti prosedur yang akan dilalui” 
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(Wawancara dengan S 10 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa adanya papan alur 

memudahkan wajib pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran 

pajak. 

Dari beberapa wawancara di atas, disimpulkan bahwa tangibles 

(bukti fisik) pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai dilihat dari pengadaan sarana dan 

prasarana sudah memadai seperti lahan parkir yang luas adanya AC 

dan TV, kenyamanan pelayanan dengan ruangan yang sangat bersih 

memberikan kenyamanan tersendiri bagi wajib pajak dan kemudahan 

dalam proses pelayanan karena Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) menyiapkan papan alur atau prosedur, dan 

penampilan petugas sudah sesuai dengan aturan yang ditentuka dilihat 

dari kesamaannya dalam mengenakan seragam yang sama dalam 

proses pelayanan. 

2. Reliability (keandalan) 

Kehandalan dalam hal ini seperti kemampuan dan keahlian petugas 

dalam menggunakan alat bantu, ketepatan waktu, dan tanggung jawab 

petugas dalam proses pelayanan. Untuk mengukur dimensi kehandalan 

dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai dapat diukur dengan 

dimensi sebagai berikut: 
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a. Kemampuan dan keahlian Petugas dalam Menggunakan Alat 

Bantu dalam Proses Pelayanan 

Kemampuan merupakan kapasitas seseorang dalam 

mengerjakan berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan kemampuan agar 

bisa menjadi keahlian tentu membutuhkan pelatihan dan kemampuan 

dasar yang dimiliki setiap orang agar dapat lebih membantu 

menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dengan lebih cepat. 

Kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat 

bantu disini sangat menentukan dalam proses pelayanan yang 

diberikan. Apabila semua petugas mampu bahkan ahli dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan maka pelayanan akan 

lebih cepat. Alat bantu yang dimaksud seperti menjalankan dan 

mengoprasikan komputer, print, dll. Berdasarkan hal tersebut, 

diperkuat oleh wawancara dengan ketua UPT yang mengatakan bahwa: 

“Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Kabupaten Sinjai memiliki pegawai yang mampu dan ahli 

dalam penggunaan alat bantu. Sehingga mampu untuk 

menyelesaikan masalah yang mungkin saja terjadi secara tiba-

tiba misalkan ada pegegawai yang berhalangan hadir atau 

sedang sakit maka pegawai lain bisa mengambil alih 

pekerjaan”. (Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai memiliki petugas 

yang mampu dan ahli dalam menggunakan alat bantu. Senada dengan 

itu wawancara dengan wajib pajak yang mengatakan bahwa: 
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“Pegawai di sini sudah  ahli dalam menggunakan alat bantu 

dilihat dari kecepatan dan cetakannya dalam melakukan proses 

pelayanan.” (Wawancara dengan M 10 Juni 2022). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan pegawai 

dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan cetakan sehingga 

memuaskan wajib pajak. Senada dengan wawancara di atas, diperjelas 

oleh wajib pajak yang mengatakan bahwa: 

 “Alat bantu yang digunakan oleh petugas dalam pelayanan di 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) saya 

kira itu umum dan sudah terbiasa karena selalu berhadapan 

dengan mereka di sepanjang waktu” (wawancara dengan S 10 

Juni 2022. Lihat pada lampiran) 

  

Wawancara di atas diketahui bahwa kemampuan atau keahlian 

pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

dalam penggunaan alat bantu sangat baik, karena alat bantunya sering 

digunakan setiap hari bertugas. Kemampuan dan keahlian pegawai 

dalam menggunakan alat bantu menjadi hal tersendiri yang patut 

dipertahankan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai. 

b. Ketepatan Waktu dalam Proses Pelayanan 

Ketepatan waktu merupakan jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan jenis pelayanan yang sesuai dengan Standar 

waktu pelayanan yang ditetapkan.  
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Gambar 4.3 Standar Waktu Penerbitan STNK di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai 

 

 
Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Selain adanya Standar waktu agar proses pelayanan bisa selesai 

dengan tepat sesuai dengan Standar waktu yang ditetapkan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai juga 

telah merancang prosedur pelayanan seringkas mungkin untuk 

memudahkan para wajib pajak dalam mengurusnya. Jadi untuk 

mendapatkan proses pelayanan yang tepat waktu harus didukung 

dengan prosedur yang singkat atau tidak berbelit-belit.   

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disampaiakan oleh 

wajib pajak bahwa: 

“Kalau pelayanan disini tepat waktu kemarin pas saya 

mengurus pergantian STNK 5 tahun itu sudah sesuai dengan 

standar waktu sekitaran 30 menit itu sudah selesai, disini 

pelayananya tepat waktu karena memang didukung juga dengan 

prosedur yang tidak berbelit-belit”. (Wawancara dengan D 13 

Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam 

proses pelayanan di kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai sesuai dengan 



70 

 

 
 

Standar waktu pelayanan yang ditetap. Senada dengan itu pernyataan 

dari wajib pajak mengatakan bahwa: 

“Ketepatan waktunya sudah sesuai dengan standar waktu yang 

tertempel dinding pas saya melakukan pengesahan STNK itu 

sekitaran 30 menit sudah selesai” (Wawancara dengan MD 10 

Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam 

proses pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan Standar waktu yang 

ditetapkan. Dan didukung dengan prosedur yang singkat sehingga 

proses pelayanan bisa tepat waktu. 

c. Tanggung jawab petugas dalam Proses Pelayanan 

Tanggung jawab merupakan bentuk sikap manusia terhadap 

segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk 

kesanggupan untuk memikul risiko perbuatan. Dan wujud dari 

tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan. 

Dalam kaitan dengan pelayanan wajib pajak, makna 

tanggungjawab sebagai obligation memang perlu dipraktikkan dalam 

pelayanan kepada wajib pajak karena manyangkut kepuasan wajib 

pajak. Tanggungjawab yang dilakukan bukan hanya sekedar 

melaporkan hasil kerja administrasi belaka tetapi harus lebih bersifat 

tanggungjawab moral. Wawancara dengan Kepala UPT Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai yang 

mengatakan bahwa: 
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“Petugas di sini sudah paham dengan tugasnya dan 

tanggungjawabnya masing-masing, apabila ada keluhan dari 

wajib pajak akan dijelaskan dan diselesaikan pada loket masing-

masing petugas” (Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. Lihat 

pada lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa tanggung jawab dari 

petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada 

tugas/loket masing-masing. Petugas kepada wajib pajak atas segala 

akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hatinya sehingga ia bertindak 

dan membawa akibat tertentu kepada masyarakat dan lingkungannya. 

Hal ini senada yang dikatakan oleh wajib pajak yang mengatakan : 

“Menurut penilian saya, pegawai disini sudah bertanggung 

jawab kita bisa lihat contoh kecil bahwa pegawai tidak 

meninggalkan tugasnya sebelum jam istirahat dan memulai 

pekerjaan kembali pas waktu istirahat selesai. (Wawancara 

dengan D 13 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa para pegawai 

dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah bertanggung jawab 

dan mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas yang 

dilakukan dalam bekerja. 

Dari beberapa wawancara di atas mengenai reliability 

(kehandalan) disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang menjelaskan alur dan waktu dari proses pelayanan, petugas 

terampil dalam menggunakan peralatan yang ada dan mampu 

memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, pegawai 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sangat handal 

dalam melayanai wajib pajak. 
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Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi 

yang tinggi serta mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas yang 

dilakukan dalam bekerja. 

3. Responsiveness (ketanggapan) 

Ketanggapan seperti merespon setiap pelanggang, petugas 

melakukan pelayanan dengan cepat, petugas melakukan dengan tepat, dan 

mampu menangani keluhan. Pengukuran indikator responsiviness dalam 

upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai dapat dilakukan 

melalui elemen sebagai berikut: 

a. Merespon setiap pelanggan (wajib pajak) yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

Pengguna layanan akan merasa dihargai apabila pemberi 

pelayanan dapat memberikan respon yang baik. Merespon pengguna 

layanan dengan baik merupakan keharusan pemberi pelayanan untuk  

kualitas pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai. Wawancara dengan wajib pajak 

mengatakan bahwa: 

“Semua pegawai di sini responnya terhadap wajib pajak sangat 

bagus” (Wawancara dengan M 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 



73 

 

 
 

 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa petugas merespon setiap 

wajib pajak yang datang untuk mengurus surat-surat pajak kendaraan 

bermotor. Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara juga dengan 

wajib pajak yang mengungkapkan bahwa : 

“Setiap saya kesini pegawainya merespon saya dengan  respon 

yang sangat baik ” (Wawancara dengan D 13 Juni 2022. Lihat 

pada lampiran). 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang wajib 

pajak di atas yang menjelaskan bahwa pegawai di Kantor SAMSAT 

Kabupaten sinjai sangat baik dalam merespon setiap wajib pajak yang 

datang di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai. Adapun Resposibilitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses 

pemberian pelayan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat 

Cepat merupakan waktu singkat dalam proses menempuh 

sesuatu atau pelayanan. Pelayanan yang dilakukan di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diharapkan dapat 

dilakukan dengan cepat,  apalagi ketika terjadi antrian di ruang tunggu 

pelayanan. Jika pelayanan yang dilakukan dengan cepat, maka 

pengguna akan merasa puas akan pelayanan yang telah diberikan. 

Wawancara dengan Staf Pelayanan yang mengatakan bahwa: 
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 “Kami sudah mengusahakan pelayanan yang diberikan oleh 

petugas SAMSAT agar tidak berbelit-belit dan cepat atau sesuai 

dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)” (Wawancara 

dengan AS 9 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh petugas SAMSAT telah diupayakan agar tidak berbelit-belit dan 

cepat atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang 

ada. Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara juga dengan Wajib 

pajak yang mengungkapkan bahwa : 

“Pelayanan yang dilakukan di kantor ini tidak berbelit-belit dan 

sangat cepat sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama” 

(Wawancara dengan AS 9 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa kepengurusan surat 

menyurat serta penyampaian tata cara kepengurasan surat-menyurat 

dan lainnya dalam pelayanan tersebut tidaklah berbelit-belit dan 

mudah dipahami jadi pada saat mengantri di loket tidak membutuhkan 

waktu yang lama.  

c. Petugas melakukan dengan tepat 

Selain kecepatan, pengguna layanan juga akan merasa senang 

apabila pelayanan dilakukan dengan tepat. Tepat merupakan kena 

benar terhadap sasaran, tujuan  Responsivitas yang diukur dari 

ketepatan yang merupakan salah satu ukuran dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak. Wawancara dengan kepala UPT yang 

mengatakan bahwa: 

“Dalam pengurusan surat-surat pajak, kami menghimpau agar 

pegawai sangat megeupayakan agar dalam pemberian 

pelayanan setepat dan seteliti mungkin  (Wawancara dengan 
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KH 10 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh petugas SAMSAT telah diupayakan agar pemberian pelayanan 

setepat dan seteliti mungkin. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh wajib pajak bahwa: 

 “Dalam pengurusan surat-surat pajak yang saya alami, pegawai 

yang bertugas memiliki ketepatan yang baik dalam memberikan 

layanan (Wawancara dengan  10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa petugas Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) cepat tanggap dengan 

kebutuhan wajib pajak. Banyaknya keluhan wajib pajak terhadap 

pelayanan dan tindakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) dalam menanggapi kebutuhan wajib pajak menandakan 

tingginya responsivitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) sebagai pelayan masyarakat. 

d. Mampu Menangani Keluhan 

Keinginan serta harapan masyarakat dalam kepengurusan pajak 

terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan 

SOP. Mengenai hal tersebut di atas, hasil wawancara dengan kepala 

UPT yang mengatakan bahwa: 

“Saya kira jika wajib pajak yang mengeluh kita sudah 

menyimpan kotak saran agar wajib pajak dapat memasukkan 

keluhannya kekotak saran tersebut juga kita sudah menyediakan 

semacam survey kepuasan wajib pajak setelah kita memberikan 
pelayanan apakah wajib pajak puas atau tidak puas, mengenai 

pelayanan yang diberikan, mengenai keluhan yang diberikan 

wajib pajak kami merespon dengan baik apapun itu keluhannya 
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yang berkaitan dengan pelayanan di Kantor SAMSAT,”. 

(Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. Lihat pada lampiran) 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai telah menyiapkan kotak saran dan survey kepuasan 

wajib pajak sehingga wajib pajak bisa memberikan saran dan kritikan.  

Gambar 4.4 Hasil Data Mesin Survei di Kantor SAMSAT  

Kabupaten Sinjai 

 

 
Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak 

bahwa: 

“Dengan adanya kotak saran dan semacam mesin laporan  kita 

bisa menyampaikan keluhan atau saran yang berkaitan dengan 

pelayanan di Kantor SAMSAT ini,”. (Wawancara dengan H 13 

Juni 2022. Lihat pada lampiran) 
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Wawancara diatas disimpulkan bahwa pihak SAMSAT sudah 

tanggap menyediakan alat atau kotak saran untuk setiap keluhan-

keluhan wajib pajak yang sudah melakukan pelayanan dan juga 

menyediakan alat survey untuk wajib pajak yang sudah diberikan 

pelayanan pajak apakah wajib pajak ini puas atau tidak. Pegawai 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten 

Sinjai terhadap keluhan wajib pajak sangat responsif sehingga telah 

memenuhi harapan wajib pajak. Dari beberapa wawancara di atas 

disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai telah merespon keluhan wajib pajak 

ketika terjadi permasalahan dalam proses pelayanan, serta sudah 

memenuhi keinginan wajib pajak dalam pemberian pelayanan yang 

cepat dan tepat, dan adanya kesungguhan dari petugas dalam melayani 

wajib pajak. 

4. Assurance (kepastian) 

Wajib Pajak tentu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 

Hal tersebut dibutuhkan hubungan atau komunikasi yang baik. Namun 

menjalin hubungan atau komunikasi saja tidak cukup untuk memberikan 

kepuasan kepada wajib pajak, akan tetapi petugas SAMSAT Kabupaten 

Sinjai juga harus dapat memegang kepercayaan dari wajib pajak. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan jaminan seperti kemudahan 

prosedur, biaya dan waktu yang pasti. Untuk mengukur dimensi assurance 

dalam upaya mengetahui pelayanan publik di Kantor Sistem Administrasi 
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Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai dapat diukur melalui 

indikator sebagai berikut: 

a. Petugas memberikan jaminan kemudahan prosedur dalam 

pelayanan 

Jaminan kemudahan prosedur telah dilakukan oleh pihak 

SAMSAT Kabupaten Sinjai dilihat dari prosedur yang tertera yang 

dirancang dengan sesingkat mungkin yang berdasarkan dengan SOP 

yang terterah.  

Gambar 4.5 Prosedur  Pergantian STNK di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai 

 

 
Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai 

Selain adanya jaminan kemudahan prosedur  untuk mendukung 

kualitas pelayanan harus didukung juga dengan sikap petugas layanan 

yang harus menghargai pengguna layanan dengan cara menanyakan 

mengenai keperluannya dan memberikan penjelasan terkait dengan 

keperluannya tersebut oleh pengguna layanan misalkan menjelaskan 

kembali tentang prosedur yang akan dilalui dengan bahasa yang lebih 
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sederhanan. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan Kepala UPT 

yang mengatakan bahwa: 

 “Selama persyaratan dari pengguna layanan itu mencukupi 

maka proses pelayanan akan dijamin. Dengan menanyakan 

keperluan apa yang mereka butuhkan oleh pengguna layanan. 

Mengecek syarat-syarat yang sesuai dengan keperluan yang 

dibutuhkan pengguna layanan”. (Wawancara dengan KH 10 

Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas, diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak 

yang ingin membayar pajak kendaraan wajib pajak. Hal ini senada 

dengan apa yang disampaikan oleh Staf Pelayanan bahwa: 

“Saya rasa selama persyaratan dari pengguna layanan itu 

dipenuhi maka proses pelayanan akan dijamin”. (Wawancara 

dengan AS 9 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa pelayanan yang diberikan 

petugas dengan menerapkan jaminan kemudahan prosedur terhadap 

wajib pajak. Sehingga pengguna layanan yang datang akan merasa 

aman oleh petugas layanan dan keperluan pengguna layanan dapat 

berjalan dengan lancar. 

b. Petugas memberikan kepastian biaya dalam pelayanan 

Jaminan biaya dalam pelayanan pada penyedia pelayanan 

publik sudah terdapat pada standar pelayanan. Biasanya petugas 

pelayanan memberikan layanan tidak memungut biaya, hanya biaya 

beban pajak yang ditanggung. Hal ini sependapat yang diungkapkan 

oleh kepala UPT yaitu: 

“Untuk pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
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(SAMSAT) Kabupaten Sinjai. Di sini kami tidak menarik biaya 

sepeserpun dalam pelayanan bagi pengguna layanan atau tidak 

ada biaya administrasi lain kecuali yang tertera dalam notice 

pembayaran pajak, pegawai tidak boleh main-main dengan 

biaya ini karena sudah ada dalam aplikasi dan itu yang akan 

dibayarkan oleh wajib pajak” (Wawancara dengan KH 10 Juni 

2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai tidak menarik biaya sepeserpun dalam pelayanan 

pengguna layanan atau tidak ada biaya administrasi lain kecuali yang 

tertera dalam notice pembayaran pajak.  

 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak 

bahwa: 

“Selama ini saya mengurus pajak disini apa yang saya bayar 

sudah ada tertera dalam notice pembayaran pajak misalkan 10 

juta lebih dalam notice maka yang saya bayar juga 10 juta lebih 

dan tidak ada biaya tambahan ” (Wawancara dengan H 13 Juni 

2022. Lihat pada lampiran). 

 

Dengan begitu maka pelayanan di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai tidak menarik 

biaya saat melakukan proses pelayanan. Sehingga sesuai dengan 

standar pelayanan yang sudah menjamin biaya pelayanan. Dengan 

begitu pengguna layanan tidak merasa nyaman oleh penarikan biaya 

dalam proses pelayanan. 
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c. Petugas memberikan kepastian waktu dalam pelayanan 

Jaminan waktu pelayanan sangat diperlukan oleh pengguna 

layanan, karena dengan adanya jaminan waktu pengguna layanan 

merasa yakin dengan proses layanan. Petugas memberikan jaminan 

waktu kepada pengguna layanan dengan jelas dan tepat, sehingga 

pengguna layanan tidak merasa bingung akan jaminan waktu yang 

diberkan oleh petugas layanan. Pernyataan ini berdasarkan pendapat 

Ketua UPT yaitu: 

 “Di sini kami memberikan jaminan tepat waktu, walaupun 

kadang terjadi ketidak sesuaian dengan ketepatan waktu dengan 

keterbatasan SDM dan SDAnya. “Selama persyaratan dari 

pengguna layanan itu mencukupi maka proses pelayanan akan 

tepat waktu”. (Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai dalam ketepatan waktu telah diusahakan sesuai waktu 

yang ditentukan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh 

wajib pajak bahwa: 

“Yang saya alami yaitu tepat waktu karena dikatakan oleh 

petugasnya tunggu 30 menit dan tiba waktu 30 menit juga sudah 

selesai”. (Wawancara dengan KH 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa untuk jaminan tepat waktu 

petugas memberikan jaminan kepada wajib pajak sesuai dengan 

ketentuan, hal ini terlihat ketika ada seorang wajib pajak yang 

mengurus dan urusannya cepat jadi. Dengan begitu petugas pelayanan 

harus memberikan jaminan waktu oleh pengguna layanan agar wajib 
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pajak tidak menunggu terlalu lama. 

Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Kabupaten Sinjai memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang 

dilakukannya serta memperlihatkan kerjasama yang baik dalam 

melayani yang membuat masyarakat percaya akan terlaksananya 

pekerjan secara lancar. Biaya yang dibayarkan sudah sesuai dengan 

ketetapan pajak daerah tanpa ada biaya administrasi yang dibebankan 

kepada wajib pajak. 

5. Emphaty (perhatian) 

Dimensi ini berkaitan dengan Empati seperti petugas melayani 

dengan sikap ramah, petugas melayani dengan sopan santun, dan petugas 

tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dalam memberikan pelayanan. 

Untuk mengukur dimensi empati dalam upaya mengetahui kualitas 

pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kabupaten Sinjai dilakukan melalui indikator sebagai berikut: 

a. Petugas melayani dengan sikap ramah 

Dalam melayani pengguna layanan seorang pegawai layanan 

harus bersikap ramah dan sopan, karena dengan keramahan dan 

kesopanan yang diberikan petugas membuat pengguna layanan merasa 

senang dengan perilaku petugas pelayanan. Orang yang ramah 

mempunyai sifat rasa tanggap terhadap keperluan orang lain. Hal 

tersebut sependapat dengan wajib pajak yang mengatakan bahwa: 

“Saya rasa petugas disini sangat ramah dan petugas sudah 

memberikan perhatian yang tulus kepada para wajib pajak, dulu 
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waktu saya baru pertama kalinya mengurus pajak disini saya 

masih bingung, belum tahu gimana langkah-langkahnya 

mengurus pajak, untung ada petugas yang menjelaskan 

prosedurnya”. (Wawancara dengan S 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai pegawainya sangat ramah dan telah memberikan 

perhatian kepada setiap wajip pajak yang mengurus atau mau 

membayar pajak kendaran bermotor. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh wajib pajak bahwa: 

“Menurut saya pegawai disini sangat ramah setiap saya datang 

kesini untuk membayar pajak pasti mereka dengan senantiasa 

menyapa terlebih dahulu”. (Wawancara dengan D 13 Juni 2022. 

Lihat pada lampiran). 

 

Dengan demikian disimpulkan bahwa petugas layanan sudah 

sepenuhnya memberikan keramahan kepada para pengguna layanan, 

dengan senantiasa menyapa terlebih dahulu. 

b. Petugas melayani dengan sopan santun 

Selain ramah, sopan santun juga diperlukan pada petugas 

pelayanan dalam melakukan proses pelayanan. sopan santun dalam 

proses pelayanan sangat penting dilakukan untuk melayani pengguna 

layanan. Hal tersebut dilakukan agar pengguna layanan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Sependapat dengan hal tersebut, 

wawancara dengan wajib pajak bahwa: 

“Pegawai di sini melayani dengan sangat sopan bisa dilihat 

dengan caranya bertutur kata dan sikapnya kepada para wajib 

pajak”. (Wawancara dengan M 10 Juni 2022. Lihat pada 

lampiran) 
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Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai pegawainya dalam melayani masyarakat atau wajib 

pajak sangat sopan diterapkan dengan bertutur kata yang baik dan sikap 

terhadap wajib pajak sangat baik. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan juga oleh wajib pajak bahwa: 

“Pegawai disini sangat sopan dalam melayani masyarakat 

mereka bertutur kata yang baik dan tetap mengedepankan etika”. 

(Wawancara dengan H 13 Juni 2022. Lihat pada lampiran) 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai pegawainya dalam melayani masyarakat atau wajib 

pajak sangat sopan atau mengedepankan etika. 

Sikap sopan santun pegawai pelayanan sangat diperlukan dalam 

proses pelayanan. Jika pegawai pelayanan ramah dan sopan santun 

maka akan memberikan penilaian yang baik dari pengguna layanan, 

karena pada dasarnya semua orang akan menyukai tempat pelayanan 

yang didalamnya banyak terdapat orang yang sopan santun. 

c. Petugas tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dalam 

memberikan pelayanan 

Dalam proses pelayanan, tidak hanya keramahan dan sikap 

sopan santun, tetapi sikap tidak membeda-bedakan juga sangat perlu 

untuk diterapkan. Sikap tidak membeda-bedakan maksudnya, ketika 

melayani pegawai tidak mendahulukan pengguna layanan yang sudah 

kenal saja misalnya keluarga atau teman dekat. Hal tersebut menurut 

wajib pajak yang mengatakan bahwa: 
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“Pelayanan disini saya rasa tidak membeda-bedakan karenan 

yang dipanggil atau dilayani terlebih dahulu yaitu yang 

memiliki memang nomor urut yang lebih dulu.” (Wawancara 

dengan S, 10 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Sinjai pelayanannya tidak membeda-bedakan wajib pajak . 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan juga oleh wajib pajak 

bahwa: 

“Saya rasa tidak iaa karenan semua susai dengan nomor antrian. 

(Wawancara dengan H, 13 Juni 2022. Lihat pada lampiran). 

 

Sikap yang tidak membeda-bedakan dalam melayani wajib 

pajak ini berarti pegawai layanan sudah melakukan pelayanan dengan 

profesional dan sesuai dengan standar pelayanan publik. Petugas 

pelayanan yang melayani tidak membeda-bedakan wajib pajak yang 

akan melakukan proses pelayanan. Petugas Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai bersikap ramah 

dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, mereka 

melayani dengan senyum dan bertutur kata yang baik sehingga 

masyarakat merasa dihargai, terlebih petugas telah bersikap adil kepada 

wajib pajak dengan tidak membedakan status dan jabatan. 

C. Pembahasan  

Pembahasan mengenai  kualitas  pelayanan Kantor SAMSAT Kabupaten  

Sinjai berdasarkan indikator  tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), 

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan dan kepastian), dan 

emphaty (perhatian). 
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1. Tangible (bukti fisik) 

Tangible (bukti fisik) pada kantor Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai dilihat dari pengadaan sarana dan 

prasarana sudah memadai seperti lahan parkir yang luas adanya AC dan 

TV, kenyamanan pelayanan dengan ruangan yang sangat bersih 

memberikan kenyamanan tersendiri bagi wajib pajak dan kemudahan 

dalam proses pelayanan karena Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) menyiapkan papan alur atau prosedur, dan penampilan petugas 

sudah sesuai dengan aturan yang ditentuka dilihat dari kesamaannya dalam 

mengenakan seragam yang sama dalam proses pelayanan. 

Argumen di atas sejalan dengan pendapat Zeithaml dalam (Arif, 

2016) dimensi tangible (berwujud), terdiri atas; 1) Penampilan petugas 

dalam melayani pelanggan, 2) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan, 

3) Kemudahan dalam proses pelayanan, dan 4) Kedisiplinan 

petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan. Hal yang sama dipaparkan 

oleh Dwiyanto (2014), bahwa salah satu metode pengukuran kualitas 

layanan adalah tangible, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan 

fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiiki oleh penyedia layanan. 

2. Reliability (keandalan) 

Reliability (kehandalan) disimpulkan bahwa Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang menjelaskan alur dan waktu dari proses pelayanan, 

petugas terampil dalam menggunakan peralatan yang ada dan mampu 

memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, pegawai Sistem 
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Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sangat handal dalam 

melayanai wajib pajak. 

Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi 

serta mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas yang dilakukan dalam 

bekerja. 

Senada dengan Parasuraman dalam (Tjiptono, 2016: 27) kualitas 

pelayanan berdasarkan dimensi reliability atau kehandalan yaitu 

kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kehandalan berarti ketepatan 

waktu pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Riza dalam (Rizal, 2021) menyatakan bahwa 

Kehandalan pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak kurang 

memuaskan, hal ini nampak pada pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak yang mengurusi BBNKB karena beberepa pegawai memberikan 

informasi yang berbelit-belit tentang persyaratan BBNKB dan hal ini 

merugikan wajib pajak. 

3. Responsiveness (ketanggapan) 

Responsiveness (ketanggapan) pihak SAMSAT sudah terlihat dari 



88 

 

 
 

cara penyedian alat atau kotak saran untuk setiap keluhan-keluhan wajib 

pajak yang sudah melakukan pelayanan dan juga menyediakan alat survey 

untuk wajib pajak yang sudah diberikan pelayanan pajak apakah wajib 

pajak ini puas atau tidak. Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai terhadap keluhan wajib pajak sangat 

responsif sehingga telah memenuhi harapan wajib pajak. Dari beberapa 

wawancara di atas disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai telah merespon keluhan wajib 

pajak ketika terjadi permasalahan dalam proses pelayanan, serta sudah 

memenuhi keinginan wajib pajak dalam pemberian pelayanan yang cepat 

dan tepat, dan adanya kesungguhan dari petugas dalam melayani wajib 

pajak. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh 

Lenvine dalam (Dwiyanto, 2014) bahwa Responsiveness atau responsivitas 

membahas tentang daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 

keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. Namun, Berbeda 

dengan hasil penelitian (Hangga, 2017) yang menyatakan bahwa dalam 

pelayanan pegawai kantor samsat sudah memberikan pelayanan yang 

maksimal demi kepentingan masyarakat namun belum sepenuh nya 

masyarakat belum merasakan ke efektifan dan ke efisienan dalam 

pelayanan yang diberikan oleh kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT). Sehingga masyarakat masih belum merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan. 



89 

 

 
 

4. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Assurance (jaminan dan kepastian), dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa untuk jaminan tepat waktu petugas memberikan jaminan kepada 

wajib pajak sesuai dengan ketentuan, hal ini terlihat ketika ada seorang 

wajib pajak yang mengurus dan urusannya cepat jadi. Dengan begitu 

petugas pelayanan harus memberikan jaminan waktu oleh pengguna 

layanan agar wajib pajak tidak menunggu terlalu lama. 

Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Kabupaten Sinjai memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang dilakukannya 

serta memperlihatkan kerjasama yang baik dalam melayani yang membuat 

masyarakat percaya akan terlaksananya pekerjan secara lancar. Biaya yang 

dibayarkan sudah sesuai dengan ketetapan pajak daerah tanpa ada biaya 

administrasi yang dibebankan kepada wajib pajak. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Hardiyansyah 

dalam (Rizal, 2021) bahwa assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan yang 

memiliki beberapa komponen antara lain: 1) Communication (komunikasi), 

yaitu secara terus menerus memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa dan penggunaan kata yang jelas. 2) Credibility (kredibilitas), 

perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang diberikan kepada 

pelanggan, believability atau sifat kejujuran. 3) Security (keamanan), 

adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan pelayanan yang 
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diterima. 4) Competence (kompetensi), yaitu keterampilan yang dimiliki 

dan dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat 

dilaksanakan dengan optimal. 5) Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan 

adanya suatu nilai moral yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan 

kepada pelanggan. 

 

5. Emphaty (perhatian) 

Emphaty (perhatian) dari hasil penelitian menunjukan bahwa Petugas 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai 

bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak, mereka melayani dengan senyum dan bertutur kata yang baik 

sehingga masyarakat merasa dihargai, terlebih petugas telah bersikap adil 

kepada wajib pajak dengan tidak membedakan status dan jabatan. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan Lupiyoadi dalam (Rizal, 

2021) bahwa empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Tangible (bukti fisik) meliputi sarana prasaranan; kenyamanan tempat 

pelayanan; kemudahan dalam proses pelayanan; penampilan petugas sudah 

sesuai dengan harapan masyarakat atau wajib pajak 

2. Reliability (kehandalan) meliputi kemampuan dan keahlian petugas dalam 

menggunakan alat bantu; ketepatan waktu; dan tanggung jawab petugas 

dalam proses pelayanan sudah sesuai dengan harapan pelanggang. 

3. Responsiveness (ketanggapan) meliputi merespon setiap pelanggang; 

petugas melakukan pelayanan dengan cepat; petugas melakukan dengan 

tepat; dan mampu menangani keluhan dalam proses pelayanan telah 

memenuhi harapan wajib pajak. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian), meliputi jaminan kemudahan prosedur; 

biaya; dan waktu sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan.  

5. Empathy (perhatian) meliputi petugas melayani dengan sikap ramah; 

petugas melayani dengan sopan santun; dan petugas tidak diskriminatif 

(membeda-bedakan) dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan 

harapan wajib pajak. 
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Kantor Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sinjai 

(dilengkapi dengan halaman parkir yang luas) 
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Suasana di Kantor SAMSAT Kabupaten Sinjai (dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana seperti ruang tunggu, ruang pelayanan, ruang koordinator, tempat 

duduk, TV, AC, kotak saran, alat survey kepuasan wajib pajak, komputer, print, 

dll) 

 

 

 
Kotak Saran dan Mesin Survei 
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Wawancara dengan Kepala UPTD SAMSAT Kabupaten Sinjai 
 

 

Wawancara dengan salah satu staf pelayanan di Kantor SAMSAT  

Kabupaten Sinjai 
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Wawancara dengan masyarakat (wajib pajak) yang ingin membayar PKB 

Standar Waktu Pelayanan SAMSAT Kabupaten Sinjai 
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