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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka mempertahankan 

hidupnya, manusia sangat memerlukan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun 

melalui karya orang lain. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin 

strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di 

tempat”. Implikasi yang ditimbulkan dalam pelayanan publik sangatlah luas 

dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial budaya 

dan lain-lain. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu harapan 

masyarakat terselengaranya pelayanan umum yang dibutuhkan oleh msasyarakat. 

Tuntutan dilakukan oleh masyarakat atas perkembangan zaman di era globalisasi 

akan terbentuknya good governance yang telah meningkatnya tingkat pendidikan 

dan pengetahuan yang sangat mempengaruhi variabel pelaksanaan pelayanan 

publik. Dalam masyarakat modern pelayanan publik akan selalu menjadi masalah 

utama. Perkembangan globalisasi, masalah pelayanan umum semakin berkurang 

pada segi lain dilingkungan yang terus berubah semakin cepat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65  Tahun 

2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan minimal, 
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pasal 1 ayat 6 yang berbunyi “standar pelayanan minimal (SPM) adalah suatu 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal”. 

Pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 pasal 20 ayat 1 tentang 

pelayanan Publik  “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat dan kondisi lingkungan. 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas ini telah dijelaskan dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang meliputi empat aspek pelayanan 

pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pelayanan umum atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

adalah suatu pelayanan yang mendahulukan kepentingan umum, mempermudah 

urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan kepada publik dan 

memberikan kepuasan kepada publik.Pelayanan merupakan kunci keberhasilan 

yang bersifat jasa. Dibidang pemerintah tidaklah kalah pentingnya masalah 

pelayanan, bahkan peranannya lebih besar karena menyangkut kepentingan 

umum, untuk mencapai kualitas pelayanan tersebut, maka disusun suatu aturan 

dan ketentuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pelayanan KIR atau Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar merupakan salah satu institusi pelayan publik 

yang melaksanakan pelayanan terhadap uji kelayakan kendaraan/KIR harus 

memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mencapai kepuasan 

terhadap penerima pelayanan. 

Pengertian  dari  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sendiri  adalah 

pemeriksaan kondisi kendaraan apakah kendaraan tersebut memenuhi 

persyaratanya layak  darat  atau  tidak,  termasuk  kelengkapan  surat-surat  

kendaraan, Mengingat  begitu  besarnya  manfaat dari  alat  transportasi  

kendaraan umum atau tidak umum  membantu  mobilitas kegiatan masyarakat. 

Isu dibidang transportasi adalah masalah kecelakaan lalu lintas dan 

masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas 

adalah kondisi kendaraan. Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu 

lintas serta pengendalian masalah lingkungan, langkah yang dilakukan adalah 

melalui Pengujian Kendaraan bermotor. 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 

adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna 

kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran 

yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan 

kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang 

sesuai dengan kelayakan untuk berada dijalan dan juga agar pelanggan 

transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar 
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mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya 

transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa 

bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi 

berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah 

dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan 

Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Tugas Pokok Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten 

Kampar di bidang Perhubungan. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mempunyai struktur organisasi 

yang mengurus tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebut 

dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor. 

Kerja dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah melakukan uji 

kelayakan terhadap kendaraan umum secara berkala, ini bertujuan untuk menjaga 

kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui 

sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan 

lingkungan. 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Kampar dituntut 

untuk mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang 

dapat cermat dan di pertanggung jawabkan. Ada 4 (empat) penguji dalam 

memberi legalitas standar uji kelayakan kendaraan umum penguji pemula, penguji 
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pelaksana, penguji pelaksana lanjutan dan penyedia. Uji kelayakan dilakukan 6 

(enam) bulan sekali. Untuk melihat angkutan umum sudah melakukan uji standar 

dilihat dari : kartu uji, stiker disamping kanan angkutan umum dan tanda di plat 

angkutan tersebut. Tanda lulus uji biasanya memuat nomor dan tanggal uji 

kendaraan, daya angkut, merek dan tipe, masa berlaku hasil uji, dan muatan 

sumbu terberat. 

Setiap aspek kehidupan terdapat aturan yang mengatur. Baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun di bidang sosial, politik maupun ekonomi. 

Hal ini dikarenakan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat 

keadaan menjadi lebih tenang, damai dan aman. Bahkan, dengan adanya 

ketertiban itu terselenggaralah kehidupan yang tertib dan aman yang merupakan 

bagian dari kajian administrasi demi terciptanya ketertiban umum dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan terdapat pada Negara yang 

disebut dengan undang-undang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang 

bersifat mengatur disebut hukum. Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban 

dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa : “Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan raya dan 

pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.” Pembinaan yang dimaksud 

meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam lalu 

lintas yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar  melakukan pembinaan dengan cara mengawasi jalannya 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab tersebut. Salah satunya pengawasan 
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terhadap pengujian berkala pada kendaraan umum khususnya angkutan umum. 

Namun, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar masih saja kecolongan dengan 

adanya angkutan umum yang dapat beroperasi di jalan raya tetapi tidak 

mempunyai izin uji kelayakan jalan di jalan raya atau tidak melakukan pengujian 

berkala. Terlihat dari data dibawah : 

Tabel 1.1 

Jumlah Kendaraan (Uji Pertama, Uji Berkala, dan Pindah Masuk)        

Tahun 2015 s/d 2017 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

Uraian 
Tahun 

2015 2016 2017 

Uji Pertama 682 749 970 

Uji Berkala 16.013 15.819 15.262 

Pindah Masuk 97 125 194 

Jumlah 16.792 16.693 16.429 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan jumlah kendaraan yang 

melakukan pengujian berkala. Pada tahun 2015 kendaraan yang melakukan uji 

berkala berjumlah 16.013 kaenadaraan dan pada tahun 2016 jumlah kendaraan 

yang melakukan uji berkala mengalami penurunan yaitu berjumlah 15.819 

kendaraan. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala 

kembali mengalami penurunan. Jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala 

pada tahun 2017 berjumlah 15.262 kendaraan. Dari data diatas dapat kita lihat 

bahwa kendaraan yang melakukan uji berkala terus mengalami penurunan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pada Bagian Ketiga Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pada 

pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/ dirakit di dalam negeri yang akan di 
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operasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Untuk itu, berdasarkan hal 

tersebut, maka setiap masyarakat sebagai pemilik kendaraan yang akan 

dioperasikan dijalan raya harus melakukan pengujian kendaraan bermotor demi 

terciptanya keselamatan bagi pemilik kendaraan maupun pengguna jalan lainnya. 

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Bagian Ketiga Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:  

1. Uji Tipe 

2. Uji berkala 

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib 

dilakukan setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan 

bermotor yang menyebabkan perubahan tipe (Pasal 50 UU No. 22 Tahun 2009). 

Dalam hal ini Uji tipe sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang 

dilakukan terhadap landasan Kendaraan bermotor dan Kendaraan 

Bermotor dalam keadaan lengkap, dan 

2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta 

tempelan, kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 

Selanjutnya uji berkala sebagiamana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 

huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, 

kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan (Pasal 53 ayat 1 

UU No. 22 Tahun 2009). 
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Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa penguijan berkala sebagimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 

1. Pemriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan 

2. Pengesahan hasil uji 

Prosedur (SOP) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

a. Pendaftaran 

Pemilik Kendaraan/Pemohon mendaftarkan diri ke Bagian 

Administrasi dengan membawa persyaratan - persyaratan yang telah 

ditentukan. 

b. Penetapan dan Pembayaran Biaya Retribusi 

Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan 

membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang berlaku. 

c. Pemeriksaan Kendaraan 

Pemeriksaan meliputi : 

a. Pra  Uji 

b. Uji Mekanik 

d. Verifikasi 

Verifikasi data dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Bermotor. 

e. Pengesahan 

Petugas Admnistrasi di Bagian Plat Uji dan Buku Uji melakukan Entry 

Nomor Seri Plat Uji dan Buku Uji (untuk ganti buku uji), kemudian 

dilakukan pengesahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk 

oleh petugas yang berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua 

proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, selanjutnya buku 

uji diserahkan kepada pemohon dan petugas di bagian dokumentasi, 
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ijin usaha dan kartu induk menjadi satu tempat dan disimpan pada 

arsip. 

f. Pelaksanaan Pra Uji Kendaraan Bermotor 

Meliputi kegiatan : 

1) Pra Uji, yaitu Pemeriksaan Awal Kendaraan Uji. 

2) Pelaksanaan Uji Mekanik Kendaraan Bermotor 

Selanjutnya permasalahan yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis  

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, yaitu:  

1. Kurangnya kuantitas sumber daya teknis penguji dimana sumber daya 

manusia mempengaruhi dalam pemberian kualitas pelayanan, karena 

idealnya dalam pelaksanaan pengujian satu alat pengujian kendaraan 

bermotor difungsikan oleh satu orang penguji. Sedangkan di Kantor Unit 

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar hanya memiliki 3 (tiga) orang tenaga penguji. 

Tabel 1.2 

Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

 

No. 
Jabatan 

Jumlah 

1 Kepala Unit Pelaksan Tenis Pengujian Kendaraan 

BermotorDinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

1 

2 Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

1 

3 
Petugas Penguji Kendaraan Unit Pelaksana Teknis 

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

3 

4 

Pegawai Administrasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar 

3 

Sumber: Data diolah oleh penulis 2018 
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2. Sarana dan Prasarana sebagai faktor penunjang kualitas pelayanan kurang 

memadai, tidak lengkapnya sarana peralatan uji utama dalam pengujian 

kendaraan bermotor, standarnya alat untuk pengujian seharusnya ada 

sebelas alat uji, sedangkan yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Kabupaten Kampar hanya memiliki sembilan alat utama yaitu, 

alat uji gas buang, uji ketebalan gas buang, uji rem, uji lampu, alat 

pengukur berat kendaraan, alat pengukur dimensi kendaraan, alat uji 

speedometer, alat kebisingan klakson, dan satu peralatan manual seperti 

jembatan timbang untuk mengukur atau menggerakan sistem kemudi. Dua 

diantaranya yang tidak ada yaitu alat uji kincup roda, dan daya tembus 

pada kaca.  

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti di terangkan 

diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitan 

dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di 

Dinas Perhubungan Kebupaten Kampar ?  

2. Apa saja kendala-kendala Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor di Dinas Perhubungan Kebupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan 

dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir; 

2. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi 

bahanpertimbangan bagi penelitian lanjutan; 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang 

uraiannya sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan ini, yang terdiri dari 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematikan penulisan. 
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BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini telaah pustaka berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini metode penelitian berisikan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, dan subyek penelitian. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar, Gambaran umum wilayah serta 

struktur organisasi dan uraian tugas. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian tentang 

Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar. 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik 

kedepannnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


