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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem 

 Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berbehubungan dan 

saling berpengaruhi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Inu 

Kencana Syafi‟ie Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang 

terkait satu dengan lainnya. 

 Sedangkan menurut Prajudi Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-

prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk 

menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan. (Inu 

Kencana Syafiie,2003 : 1) 

 Elemen dalam sistem, setiap sistem seleu terdiri atas empat elemen yaitu : 

1. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupn variabel 

2. Hubungan internal, di antara objek-objek didalamnya 

3. Atribut, yang menetukan kualitas atau sifat  kepemilikan sistem dan objeknya 

4. Lingkungan, tempat dimana sistem berada. 

Syarat-syarat sistem : 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang di tetapkan 
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3. Adanya hubungan diantara elemen sistem  

4. Unsur dari proses (arus informasi, energy, dan material) lebih penting dari 

pada elemen sistem. 

Unsur sitem menurut laudon 2004, dan odgres (dalam sukoco, 2005, hal 23) 

secara umum, sebuah sistem yang ideal memiliki unsur sebagai berikut : 

1. Input (data, informasi dan material  yang diperoleh baik dari dalam maupun 

dari luar organisasi). 

2. Processing (perubahan input menjadi output yang diinginkan dan dilakukan 

pada saat pemrosesan yang melibatkan metode dan prosedur dalam 

sistemnya). 

3. Output (hasil dari pemrosesan dan siap untuk didistribusikan). 

4. Feedback (pemberian umpan balik). 

5. Pengawasan (baik secara internal maupun eksternal). 

Karateristik sistem menurut meleod dan schell 2001, dalam sukoco hal 32 sebuah 

sitem yang baik memiliki karateristik sebagai berikut : 

1. Fleksibel (mudah disesuaikan dengan keadaan yang sering berubah) 

2. Mudah diadaptasi (mudah dan cepat diadaptasi dengan kondisi baru tanpa 

mengubah sistem yang lama maupun menunggu fungis utamannya) 

3. Sitematis (bersifat logis) artinya sistem yang dibuat tidak akan mempersulit 

aktivitas pekerjaan yang telah ada. 
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4. Fungsional (harus dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan) 

5. Sederhana (sebuah sistem Seharusnya lebih sederhana sehingga lebih mudah 

dipahami dan dilaksanakan) 

6. Pemanfaatan sumber daya yang optimal (sistem yang dirancanng dengan baik 

akan menjadikan penggunaan sumber daya yang memiliki organisasi dapat 

dioptimalkan pemanfaatannya). (Badri Sukoco Munir, 2007:32). 

Secara garis besar sistem diklasifikasi menjadi 2 yaitu : 

 Pertama, sitem fisik (physical sistem) adalah keumpulan-kumpulan yang 

saling berinteraksi satu sama lain secara fisik. Kedua, sistem abstrak adalah 

sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak secara fisik. 

2.2  Pengertian Prosedur 

 Prosedur merupakan serangkaian aksi spesifik, tindakan yang harus 

dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang 

sama dari keadaan yang sama. Prosedur lebih mengarahkan kepada tindakan, 

prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. 

Prosedur dapat detemui disemua lapisan tingkat manajemen, dan juga di departemen 

atau bagian-bagian dalam suatu organisasi dan juga di instansi pemerintah. Prosedur 

yang bersifat umum berlaku untuk organisasi secara keseluruhan, sedangkan prosedur 

yagn bersifat khusus berlaku untuk bagian yang lebih kecil. 
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  Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

mengemukakan bahwa: “prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang” 

2.3 Pengertian Pelayanan 

 Secara etimologis, kamus besar bahasa Indonesia mengatakan pelayanan 

ialah” usaha melayani kebutuhan orang lain”. Pelayana pada dasarnya adalah 

kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan pada dasarnya dapat 

didefenisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan (Menurut Harbani 

Pasolong, 2008:128). 

  Agus Kurniawan,pelayanan adalah pembrian pelayanan (Melayani) keperluan 

lain atau masyarakat yang mempumyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah diteta[pkan (Harbani Pasolong, 2008:128). 

Pelayanan sebagai proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung ( 

Lijan Poltak Sinambela, 2006:42). 

Thoha, menjelaskan pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh seorang atau sekelompok orang/instansi tertentu untuk memberikan bantuan 



18 
 

 
 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sahya 

Anggara, 2012:586). 

 Sedarmayanti, pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh 

masyrakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayan kepada masyarakat merupakan 

salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. (Sedarmayanti,2009:243). Albecht 

dalam lobelock 1992, pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang 

menjadi kualitas pelayanan yang diterima pemgguna jasa, sebagai kekuatan 

penggerak utama dalam pengoperasian bisnis ( Sedarmayanti, 2009:243). 

 Gronroos mengatakan bahwa pelayan adalah suatu aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara kosumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang desediakan oleh pengusaha pemberi pelayan yang 

dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/pengguna (Falih Dan Bintoro, 

2010:69). 

 Pelayana adalah suatu proses bantuan kepada yang orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan (budiono, 2003:60). Sampara berpendapat bahwa 

pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan (Lijan Poltak Sinambela, 2006:5). 
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 Pelayan publik menurut surat keputusan mentri pendayagunaan aparatur 

negara No:63/KEP?M.PAN/2003 adalah segala kegiatan pelayan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggaraan layan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturtan perundang-undangan. Sementara 

itu UU No 23 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebut bahwa pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perudang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan 

penyelenggaraan pelayanan public. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pelayanan adalah: 

1. Suatu kemudahan yang timbul karena adanya transaksi jula beli barang 

dan jasa 

2. Melayani 

3. Suatu usahan dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam 

mencapai tujuan 

4. Membantu orang-orang dengan cara tertentu 

2.4 Pengertian Pelayanan Prima dan Pelayanan Publik  

 Pelayana prima adalah pelayana yang memuaskan pelanggan. Salah satu 

indicator adanya kepuasan pelanggan adalah tidak adanya keluhan dari pelanggan ( 

Sutopo dan Adi Suryanto 2003:29). Pelayanan prima merupakan terjemahan dari 
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istilah “excellen service” yang secara harifah berarti pelayanan yang sangat baik atau 

pelayanan yang terbaik. Disebutkan baik dan sangat baik, karena sesuai dengan 

standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi, pelayanan pada dasarkan 

memiliki pelayanan. 

 Tujuan pelayanan primana adalah memberikan yang dapat memenuhi dan 

memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada 

pelamnggan. . pelayanan prima sekarang sering diberikan oleh instansi pemerintah 

didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan” kalau pada sector 

bisnis atau swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau berorintasi profile atau 

keuntungan perusahaan. Sedangkan pelayan prima pada sector public bukan hanya 

mencari keuntungan, akan tetapi memberikan pelayanan susuai kebutuhan 

masyarakat secara sangat baik atau terbaik. 

Pelayanan public adalah pemberi jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas 

nama pemerintaha atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tampa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat ( Pandji Santoso 

2009:57) 

2.5 Hakikat Pelayanan 

 KEMENPAN No 63 Tahun 2003 tentang hakikat pelayanan public 

berdasarkan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 
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Hakikat pelayanan umum menurut Sedarmayanti yaitu: 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintaha di bidang pelayanan umum. 

b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tatalaksana pelayanan sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan 

berhasil guna. 

c. Mendorong tumbunya kreaativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

2.6 Asas-Asas Pelayanan Publik 

a. Transparansi yaitu, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

b. Akuntabilitas yaitu, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perudang-undangan. 

c. Kondisional yaitu, sesuai dengan kondisi dan kemampuan peneriama 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif yaitu, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 
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e. Kesamaan hak yaitu, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu,pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak 

(KEMENPAN No 63 tahun 2003). 

Sedangkan menurut pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan public 

penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan dari: 

1. Kepastian hukum 

2. Kesamaan hak  

3. Keseimbangan hak dan kewajiban 

4. Keprpfesionalan 

5. Partisipatif 

6. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

7. Keterbukaan 

8. Akuntabilitas 

9. Fasilitasdanperlakuan khususbagi kelompok renta 

10. Ketetapanwaktu 

11. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

Menurut Sinambela dkk, mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin 

dari: 
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1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kondisional 

4. Partisipatif 

5. Kesamaan hak 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

2.7 Tujuan Pelayanan  

 Adapun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkkan 

bahwa tujuan undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya batasan dan hubungna yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publiy yang sesuai dengan 

azas-azas umum pemerintahan dan kopersi yang baik. 

3. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Terwujudnya perlindangan dan kepastian hukum masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sedangkan menurut KEMENPAN No 63 tahun 2003 tentang masyarakat 

pedoman umum penyelenggaraan pelayan publik. Tujuan ialah untuk mendorong 
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terwujudnya penyelenggaraan pelayan publik yang prima dalam arti memenuhi 

harapan dan kebutuhan baik pemberi maupun penerima pelayanan. 

Menurut Sutopo dan Adi Suryanto tujuan pelayanan prima adalah memberikan 

pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta 

memberika fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima pada sector publik 

didasarkan pada aksioma bahwa “ Pelayanan adalah pemberdayaan “ 

2.8 Prinsip-Prinsip Pelayanan 

 Keputusan MENPAN Nomor 63 2003 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan 

sebagai berikut: 

a. Kesderhanaan yaitu,Tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan,dalam hal ini persyaratan teknis dan administrative, unit 

berkerja/pejanat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengkerta selain itu kejelasan dalam 

rincian dan cara ditentukan. 

c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayan public dapat diselesaikan dalam kerung 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi, produk dapat diterima dengan benar, tepat dan sah 

e. Keamanan, proses dan produk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
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f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

persoalan. 

g. Kelengkapan sarana prasarana, tersedianaya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk teknologi, 

telekomunikasi, dan informatika. 

h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberian pelayanan harus 

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

ikhlas. 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

fasilitas seperti parker, toilet, tempat ibadah dll. 

Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, prinsip-prinsip pelayanan, 

yaitu: 

a. Kesedarhanaan, yaitu prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan, memuat tentang: 

1. Persyarakatan teknik dan administrasi pelayanan publik 
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2. Unit kerja atau penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, mana dalam pelaksanaan pelayanan public dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

e. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayan public atau penjabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanaa dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksan pelayanan publik. 

f. Keamanan,proses dan produksi pelayanan publik memberikan aman dan 

kepastian hukum. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

kerja. 

h. Kemudahan akses, dalam tempat dann lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi. 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberi pelayanan dengan 

ikhlas. 
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j. Kenyamanan, itu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti: parkit, toilet, dan 

tempat ibadah. 

Menurut Sedarmayanti pelayanan yang memberi kepuasan pelanggan dan sendi 

pelayan umum harus memerhatikan : 

a. Kesederhanaan 

b. Kejelasan dan kepastian 

c. Keamanan 

d. Keterbukaan 

e. Efisiensi 

f. Ekonomis 

g. Keadila yang merata 

h. Ketepatan waktu 

2.9 Standar Pelayanan 

 Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagi 

pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku 

mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu menurut Goetsh dan Davis (1994), 

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 
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dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak menginginkannya 

(Sutopo dan Adi Suryanto 2003:9). 

 Pelayanan public harus diberika berdasarkan standar tertentu. Standar adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatau yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan 

kegitan. Dengan demikian standar pelayanan publik adalah sepesifikasi teknis 

pelayanan yang dilakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. 

Standar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang 

harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh 

pemebri pelayanan (pemerintah) dan atau pengguna pelayanan (masyarakat). Setiap 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki satndar pelayanan dan 

publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

 

Adapun Standar Pelayanan Publik meliputi : 

a. Prosedur pelayanan yaitu yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan 

b. Waktu penyelesaian yaitu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan yaitu biaya atau tariff pelayanan termasuk rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemebrian pelayanan 
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d. Produk pelayan yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana yaitu hasil pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik  

f. Kompentensi petugas pemberi pelayan yaitu harus ditetapkan denfan tepat 

berdasarkan pengehtahuan, keahlian, keterempilan,sikap dan prilaku yang 

dibutuhkan ( Juniarso dan Achmad 2009:103) 

Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan 

terukur. 

2.10 Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

prodeuk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh 

pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995:126) adalah: 

1. Kessuaian dengan persyaratan 

2. Kecocokan untuk pemakaian 

3. Perbaikan berlanjutan 
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4. Bebas dari kerusakan/cacat 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan awal dan setiap saat 

6. Melakukan segala sesuatu secara benar 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Untuk dapat menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah. Perlu adanya tolak ukur kualitas pelayanan yang menunjukkan apakah 

kulaitas pelayanan yang diberikan dapat dikaitkan baik atau buruk. Menurut Zathaml 

(1990) dalam buku (Sedarmayanti,2009:2540) mengemukakaan dalam mendukung 

hal tersebut, ada 10 demensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur 

pelayanan publik, yaitu sabragai berikut: 

a. Tengibles (terjemah), yaitu fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi 

b. Reliability (handal), yaitu kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat 

c. Responsiveness (pertanggung jawaban), yaitu kemampuan membantu 

konsumen, bertanggung jawab terhadap suatu mtut pelayanan yang diberikan 

d. Competence (kompeten), yaitu tuntutan dimilikinya pengehtahuan dan 

keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan 

e. Coutesy (sopan), yaitu sikap/prilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan 

konsumen, mau melakukan kontak/hubungan pribadi 

f. Credibikity (juju), yaitu sukap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat 
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g. Security (keamanan), yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas 

dari bahaya dan resiko 

h. Access (kemudahan), yaitu untuk mengadakan kontak dan pendekatan  

i. Communications (komunikasi), yaitu kemauan pemberi pelayanan untuk 

mendegarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan 

untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat 

j. Understanding the customer (mengerti akan pelanggan), yaiotu melakukan 

usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 

2.11 jenis-jenis pelayanan 

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis yaitu: 

1. Layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia 

2. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh orang lain selaku anggota      

organisasi (organisasi massa atau organisasi negara).  

Dengan jiwa dan falsafah bahwa pelayanan adalah awal dari sebuah 

pemebelian (bagi pelayan untuk keuntungan) dan pelayanan adalah awal 

memberdayakan. Perlu dikenali bahwa alur pelayanan dapat dibagi dalam dua bagian 

yaitu: 

Pelayanan Internal (bahwa dalam organisasi terdapat proses pelayanan) yang 

meliputi :  

1. Pelayanan vertikal, yakni pelayanan dari pimpinan/ manajemen kepada 

unit atau anggota organisasi.  
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2. Pelayanan horizontal dan diagonal, yakni pelayanan dari unit/ anggota 

organisasi kepada unit atau anggota organisasi lain. 

Pelayanan Eksternal, yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat atau di 

luar organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Pelayanan makro/ managerial, yaitu pelayanan dari organisasi kepada 

masyarakat luas, organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas 

manajemen organisasi yang bersangkutan. 

2. Pelayanan mikro, yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat diluar 

organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisiknya.  

 Jenis-jenis pelayanan yang sesuai dengan pelanggan yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan sebelum transaksi, pelayanan pada konteks ini meliputi sistem, 

struktur dan lingkungan operasional yang ditetapkan sebuah organisasi 

sebelum terjadi transaksi. 

2. Pelayanan saat transaksi, pelayanan pada konteks ini adalah pelayanan 

yang dirasakan oleh pelanggan selama proses transaksi.  

3. Pelayanan setelah transaksi, adalah pelayanan yang dinikmati pelanggan 

setelah transaksi berlangsung, pelayanan pada konteks ini menurut 

keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian produk layanan. 

Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 

tigamacam,yaitu: 
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1. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan dengan petugas-

petugas dibidang hubungan masyarakat, bidang pelayanan informasi dan 

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan 

kepada siapapun yang memerlukan. 

2. Layanan melalui tulisan Layanan melalui tulisan ini merupakan bentuk 

pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya 

dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya, apabila kalau diingat 

bahwa sistem pelayanan pada abad reformasi ini mengemukakan sistem 

layanan yang serba canggih dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya layanan 

melalui tulisan sangat efesien terutama bagi layanan jarak jauh karena 

faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak 

yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, 

baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian 

(pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang 

bersangkutan). 

3. Layanan yang berbentuk perbuatan Pelayanan yang berbentuk perbuatan 

70-80 % dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan 

bawah.karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat 

menentukan terhadap hasil perbuatan dan hasil pekerjaan. 
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2.12 Pengertian Pajak dan Jenis Pajak 

2.12.1 Pengertian Pajak 

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar 

mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut: 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan:  

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 Menurut Waluyo (2008:2):  Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

  Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan 

dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  
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 Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak 

menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan 

kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. 

2.12.2 Jenis pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu: 

 a) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan. 

2.  Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa. 

 b) Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
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1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan 

keadaan subjeknya.  

2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal. 

 c) Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

2.  Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

2.12.3 Pajak Berdasarkan Pengelola dan Pemungutnya 

a. Pajak Pusat merupakan pemungutan pajak oleh pemerintah pusat guna 

memberikan biaya untuk rumah tangga negara.Contoh dari pajak pusat adalah 
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Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, 

Pajak Bea Materai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

b. Pajak Daerah merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

Pemerintahan Daerah di Tingakat I maupun Tingkat II guna memberikan 

biaya untuk rumah tangga pada Daerah Otonom di Tingkat I maupun Tingkat 

II. Pajak ini dibagi menjadi 2 (dua) unsur : Pajak yang terdapat di Daerah 

Tingat I (provinsi), contohnya adalah Pajak pada Kendaraan Roda Dua 

(bermotor) dan Kendaraan yang terdapat di Atas Air dan Pajak yang terdapat 

di Daerah Tingkat II (kabupaten), contohnya adalah Pajak yang terdapat pada 

Reklame dan juga Pajak pada Hiburan. 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dilakukan guna untuk 

mengetahui dengan menghitung berapa besar pajak yang dibayarkan oleh seseorang 

terhadap negara yang ditempati. Penjelasan tersebut mengacu pada sistem perpajakan 

yang dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh 

yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Dan pada sistem perpajakan, 

terdapat 3 (tiga) jenis sistem yaitu : 

1. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem untuk menentukan berapa besar pajak yang akan 

dibayarkan oleh yang bersangkutan dimana wewenang dalam pemungutan pajak 

tersebut terdapat pada petugas pajak (fiskus). Meskipun fiskus (yang berwenang 
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terhadap pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak 

namun pemungutan pada pajak seperti ini tidak berlaku lagi setelah tahun 1984, 

tepatnya pada reformasi perpajakan. Di dalam sistem ini, petugas pajak yang 

sepenuhnya memiliki inisiatif dalam kegiatan menghitung dan juga pemungutan 

pajak. Penerapan pada sistem jenis ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib 

pajak dilihat belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta 

menetapkan pajak. Dan sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara 

integritas, kualitas dan kuantitas sudah memenuhi kebutuhan dan standar yang 

ditetapkan. 

Adapun ciri-ciri sistem pemungutan pajak yang terdapat pada official 

assessment system ini : 

a. Pajak yang dibayarkan dihitung dan ditentukan oleh petugas pajak (fiskus), 

yang dipilih dalam pengelolaan pajak. 

b. Pihak yang membayar wajib pajak bersifat pasif, hanya akan memberikan 

perihal laporan pajak tersebut tetapi tidak menghitung penghasilannya dalam 

satu tahun. 

c. Setelah petugas pajak (fiskus) menghitung dan menetapkan pajak yang harus 

dibayarkan, maka hutang pajak akan timbul dan petugas pajak mengeluarkan 

surat ketetapan pada pajak. Beberapa contoh pajak yang masih menerapkan 

sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah. 
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2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak dimana wajib pajak (yang membayar 

pajak) diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dimulai dari 

mendaftarkan wajib pajak, menghitung pajak, menyetorkan serta melaporkan pajak 

yang akan dibayarkan. Sehingga yang memenuhi kewajiban pada pajak tersebut 

terletak pada wajib pakak bukan petugas pajak (fiskus). Ada beberapa syarat agar 

siatem ini berhasil dilakukan dengan baik : Tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

pengetahuaan Undang-Undang, Mempunyai kepastian hokum, Memiliki etika, moral 

serta etos dalam bekerja baik, Mempunyai perhitungan yang sederhana, 

Pelaksanaannya mudah. Terdapat 3 (tiga) ciri-ciri dalam sistem pemungutan pajak 

ini. 

a. Besar pajak yang dibayarkan dihitung dan ditentukan oleh wajib pajak. 

b. Dalam memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak bersifat aktif dimana 

mulai dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang harus dibayar. 

c. Di sistem ini, surat ketetapan pajak tidak selalu dikeluarkan oleh petugas 

pajak (fiskus) kecuali terdapat beberapa kasus tertentu seperti adanya 

keterlambatan dalam melapor atau membayar pajak. Kelemahan yang terdapat 

pada sistem ini yaitu pajak yang harus dibayarkan pada negara akan dihitung 

sekecil-kecilnya oleh wajib pajak. Sistem ini berlaku di Indonesia terhitung 

dari 1983, tepatnya setelah reformasi dan sampai sekarang. Walaupun tidak 

mutlak, Indonesia menganut sistem self assessment pada prinsipnya. 
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Contoh pajak yang menerapkan sistem ini yaitu besarnya pajak yang baru 

dikeluarkan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh). 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak dimana yang menyatakan jumlah 

pajak yang akan dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan 

petugas pajak). Selain adil bagi masyarakat, sistem yang satu ini disebut juga dengan 

jenis pajak potong pungut. 

Ciri dari withholding system ini yaitu pihak ketiga memiliki wewenang 

dapam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan, pihak yang 

dimaksudkan selain wajib pajak dan petugas pajak (fiskus). 

Adapun keunggulan with holding system yaitu dengan adanya pihak ketiga 

yang menetukan besar pajak yang harus dibayarkan, yang bersangkutan tidak perlu 

lagi menghitung dan menyetorkan pajak yang akan dibayar. Namun adapula 

kelemahannya yaitu pihak ketiga bisa saja menggunakan uang pajak yang sudah 

dipungut dan tidak menyetorkannya. Contoh dari penerapan sistem ini adalah 

penghasilan yang diterima karyawan suatu perusahaan sudah dipotong oleh 

bendahara sehingga tidak perlu repot-repot ke kantor pajak untuk membayarnya. 

Setelah penjelasan diatas, sebagai warga negara Indonesia tentulah kita sudah dapat 

memahami mengenai pajak dan jenis-jenisnya serta sistem pembayaran pajak yang 
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dapat kita terapkan pada saat membayar pajak tersebut. Karena sebagai warga negara 

yang baik tentulah kita harus taat pada peraturan yang ada, termasuk dengan 

membayar pajak. 

2.12.4 Kriteria Pajak Kendaraan Bermotor 

Berikut beberapa hal yang harus anda lakukan ketika ingin menghitung pajak mobil : 

1. STNK 

2. Jenis mobil (sedan, minibus, dan sebagainya). 

3. Merk Mobil. 

4. Tipe Mobil. 

5. Tahun pembuatan kendaraan. 

6. Cylinder (besar CC). 

7. Kegunaan mobil (untuk pribadi, umum, dan sebagainya). 

8. Tanggal jatuh tempo. 

Toleransi Keterlambatan Pembayaran PKB  

Walaupun dendanya cukup besar namun pemerintah masih memberikan 

toleransi yaitu selama 1 hari kerja terhitung dari hari terakhir batas pembayaran. 

Misalnya anda seharusnya membayar tanggal 20 hari selasa maka masih ada toleransi 

1 hari kerja sehingga anda masih boleh membayar pada tanggal 22 hari kamis. 
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Sedangkan jika batas waktu terjadi pada hari sabtu maka hukuman baru akan berlaku 

hari selasa karena hari minggu memang libur dan tidak dihitung. 

Berikut cara menghitung pajak kendaraan : 

1. Denda PKB = Keterlambatan 2 hari sampai 1 bulan = 25%. 

2. Jika terlambat dari 1 bulan = 25% + [(jumlah keterlambatan bulan-1) x 2%)] 

3. Perhitungan keterlambatan maksimal 48 bulan, lewat 48 bulan tetap dikali 48. 

4. Denda SWDKLLJ = 100 ribu rupiah 

Contoh : misalnya Mobil Suzuki Karimun Estilo yang terlambat membayar 

pajak selama 5 hari, sehingga diberi denda dengan perhitungan: 

1. Biaya pokok PKB            = Rp 1.527.800 

2. Biaya pokok SWDKLLJ = Rp 143.000 

3. Maka, denda PKB           = 25% x Rp 1.527.800 = 382.000 (pembulatan angka) 

4. Denda SWDKLLJ            = Rp 100.000 

Total Pokok = Rp 1.670.000 

Total Denda = Rp 482.000 

Kategori denda jika telat membayar pajak, yaitu : 

1. Denda atas PKB 

2. Denda atas SWDKLLJ 
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Cara Menghitung Denda Pajak STNK Mobil 

a. Denda atas PKB sebesar 25% dalam 1 tahun, jika terlambat 3 bulan, maka 

perhitungannya menjadi : PKB x 25% (3/12), sedangkan jika keterlambatan 6 bulan, 

perhitungannya: PKB x 25% (6/12), dan begitu seterusnya. 

b. Denda atas SWDKLLJ nominalnya sama antara 3 hari maupun 1 tahun. Untuk 

mobil, dendanya sebesar 100 ribu rupiah. 

Perlu diketahui bahwa denda PKB dihitung perbulan dan tahun sehingga tidak 

ditotalkan jadi berapa bulan. Sedangkan denda SWDKLLJ dihitung per tahun. 

2.12.5 Syarat dan Langkah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dibawa saat pembayaraan pajak kendaraan 

bermotor (satu tahunan) adalah : 

1. STNK asli 

2. KTP asli yang masih berlaku sesuai nama di STNK dan BPKP. 

3. Sejumlah uang. 

Langkah pembayaran di kantor samsat, langsung menuju loket untuk pembayaran 

STNK tahunan. Bayar dan Pajak sudah tercetak, STNK juga sudah disahkan. Untuk 

pembayaran di samsat corner, Samsat keliling dan drive thru juga sama. Tinggal 

kasihkan STNK dan KTP lalu bayar dan selesai dah. Apabila tidak ada KTP asli yang 
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sesuai dengan STNK, contoh kasus bisa menggunakan identitas lain seperti SIM, 

Passpor, Buku Nikah. Admin sendiri sudah pernah mencobanya. 

2.13 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 

peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak (Marihot P. Siahaan 2005:137) 

Pajak kendaran bermotor adalah pajak atas kempemilikan dan/atau penguasaan 

kendaran bermotor. Kendaraan bermotor umumnya adalah setipa kendaraan bermotor 

yang dipungut bayaran. 

2.14 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

 Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak 

Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA 

(Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 

tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor 

diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di 

Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi 

PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan 
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PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda 

dengan kendaraan di atas air. 

 Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di 

indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 

44 provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. 

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih 

dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan 

hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & 

PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan 

untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau 

ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah. 

2.15 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

 Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam : 

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini 

dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga 

dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan 

Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Tahun 2006. 

5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan 

peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud. 

2.16 Pelayanan Menurut Pandangan Islam 

Memberikan pelayan pada tepat waktu satu hal yang harus diperhatikan dalam 

memberikan pelayanan, sehingga masyarakat akan ppuas dengan pelayanan yang 

diberikan. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menghargai waktu, supaya 

waktu itu digunakan sebaik-baiknya. Karena waktu itu terbatas dan tidak dapat 

kembali lagi, begitu berharganya waktu, sehingga Allah SWT bersumpah demi 

waktu, seperti dinyatakan dalam al-qur‟an surah al-„asr. Allah berfirman mengenai 

waktu sebagai mana berikut: 

“(2)                                   (1)              

 “(3)                                                                                       

 

 Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi sekabaran”. Dari ayat tersebut , dapat diketahui bahwa penggunaan waktu 

itu sangat penting, dan apabila tidak menggunakan waktu untuk mengerjakan 
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kebaikan dan amal sholeh maka kita akan rugi. Selanjutmya, dalam pelaksanaan 

administrsi pelayanan harus efisien waktu, karena waktu sangat tingga nilainya, 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah yunus ayat 67 sebagai berikut:  

              
                                                                                                 ”  

ِِ ونَِل عُ مَ َسْ ِي ٍم ْو َ  ”ق

Artinya: “dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu 

beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu 

mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan allh) bagi orang-orang yang mendengar”. (QS Yunus:67) 

2.17 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

NO Nama  Judul  Hasil  

1 Ali jon 

hendri 

 Analisis Pelayanan public pada 

Kantor camat bantar petakangan 

kabupaten pelalawan. UIN Suska 

Riau tahun 2014 

Pelaksana Administrasi 

masih belum optimal dan 

memuaskan masyarakat 

2 Siti 

zubaidah 

 Pengaruh pelaksanaan administrasi 

terhadap pelayanan kepada 

masyarakat kelurahan maharatu 

kecamatan marpoyan damai kota 

pekanbaru. UIN Suska Riau tahun 

2009 

Pelaksana Administrasi masih 

belum optimal dan memuaskan 

masyarakat 

3 Kiki Nur 

Ayu  

 Analisis kualitas pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di UPT  bangan 

batu kabupaten rokan hilir 

Pelaksana Administrasi masih 

belum optimal dan memuaskan 

masyarakat 
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2.18 Defenisi Konsep 

1. Pelayanan adalah suatu bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan. 

2. Kesederhanaan adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan. 

3. Kejelasan yaitu persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit 

kerja atau penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberika 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik, rincianb biaya oelayana publik dan tata cara pembayaran. 

4. Kepastian yaitu waktu, pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan 

dalam kurung waktu yang telah ditentukan. 

5. Akurasi yaitu produk pelayanan publik benar, tepat dan sah. 

6. Keamanan yaitu proses pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

7. Tanggung jawab yaitu pimpinan penyelenggaraaan pelayan publik atau 

pejabat yang ditujukan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

8. Kelengkapan saran dan prasarana yaitu tersedianya saran dan prasana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedian 

sarana teknologi telekomunikasi,dan informatika. 
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9. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai,mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan irformatika. 

10. Kedisiplinan,kesopanan,dan keramahan yaitu pemberian pelayanan harus 

bersikap sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

11. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, dan 

tempat ibadah. 

2.19 Kerangka Pemikiran 

Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuyk apa aja yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari sehinggan penelitian diperbolehkan 

informasi tentang hal tersebur, kemudian ditaerik kesimpulan (Sugiyono 2005:38). 

Dari pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan variable 

pelayanan  pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB). 
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Referensi Indikator Sub Indikator 

Pelayanan 

pembayaran pajak 

kendaraan bermotor 

di unit pelaksana 

teknis (UPT) 

pendapatan pekanbaru 

selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kesderhanaan 

 

 

 

2. Kejelasan 

 

 

 

3. Kepastian waktu 

 

 

4. Akurasi   

 

 

 

5. Keamanan  

 

 

6. Tanggung jawab 

 

 

 

7. Kelengkapan sara 

dan prasarana 

 

8. Kedisiplinan  

 

 

 

9. Kenyamanan  

 

 

 

 

 

a. Cepat 

b. Mudah 

c. Tidak berbelit-belit 

 

a. Prosedur 

b. Waktu 

c. Rincian biaya 

 

a. Pelaksana pelayanan 

b. Waktu  

 

a. Benar 

b. Tepat  

c. Sah  

 

a. Rasa aman  

b. Bebas  

 

a. Kejelasan wewenang 

b. Tanggung jawab 

c. Penyelesaian pelayanan 

 

a. Pelaratan kerja 

b. Prasarana kerja 

 

a. Tempat  

b. lokasi 

c. sarana pelayanan 

 

a. Lingkungan pelayanan 

b. Tertip 

c. Teratur 

d. Nyaman 

 

Sumber: MENPAN NO 63 tahun 2003 
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2.20  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR PELAYANA PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SAMSAT PEKANBARU SELATAN. 

Kesederhan

Kejelasan 

dan 

kepastian  

Kedisiplinan  Keamanan 

Tanggung 

jawab 

Kelengkapan 

sarana dan 

prasarana 

Kenyamanan  
Akurasi  

Terwujudnya pelayanan yang diharapkan oleh wajib pajak di kota 

pekanbaru 


