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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan  

birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik  

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan 

dan harapan masyarakat. Karena pada hakekatnya pemerintah merupakan abdi 

masyarakat. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan 

sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus senantiasa baik dan 

berkualitas mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik 

yang diberikan birokrat kepada masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan 

suatu instansi pemerintah. Sehingga birokrasi dituntut untuk terus-menerus 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pembayaran 

pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan salah satu penerimaan pajak 

provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah. Sehingga mempengaruhi tingginya pendapatan suatu daerah. 

Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
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melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor 

pajak, dimana salah satunya dengan cara meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 

kendaraan bermotor melalui pemberian kualitas pelayanan yang optimal. Peningkatan 

kualitas dan kuantitas pelayanan berdampak pada kepuasan wajib pajak sehingga 

diharapkan wajib pajak patuh dan sadar dalam membayar/melunasi pajak kendaraan 

bermotor. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Bagan Batu merupakan salah satu 

pelaksana teknis dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berada di Kabupaten 

Rokan Hilir khususnya yang ada di kota Bagan Batu yang bertugas memberikan 

pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat. 

Pembentukan UPT Pendapatan Bagan Batu dimaksudkan untuk memperlancar, 

mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. UPT 

Pendapatan Bagan Batu yang dahulu disebut sebagai SAMSAT (Sistem Manunggal 

Satu Atap) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Direktorat Kepolisian 

Lalu Lintas, Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan PT Jasa Raharja.Yang berkewajiban 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pendaftaran Kendaraan 

Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLJJ). 

UPT Pendapatan Bagan Batu ini dapat diibaratkan sebagai suatu cabang 

birokrasi yang berada di tengah-tengah birokrasi dan masyarakat. Pada posisinya 

dimasyarakat UPT Pendapatan harus memberikan pelayanan yang memuaskan 
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kepada masyarakat sebagai pengguna layanan baik pelayanan barang maupun 

pelayanan jasa. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor 

maka UPT Pendapatan Bagan Batu berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang 

optimal sesuai dengan tupoksi mereka, yaitu diantaranya para wajib pajak memiliki 

hak untuk dihormati, wajib pajak bukan bawahan instansi yang dapat diperintah 

paksa, serta wajib pajak berhak mendapatkan kepuasan dalam pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. 

Pelayanan jasa yang dilakukan di UPT Pendapatan Bagan Batu memang tidak 

berwujud seperti pelayanan barang, jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh UPT 

Pendapatan Bagan Batu adalah pelayanan terkait pemungutan pajak kendaraan 

bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri meliputi pajak atas kendaraan bermotor, 

bea balik nama kendaraan bermotor ditambah dengan Sumbangan Wajib Dana Lalu 

Lintas Jasa Raharja (SWDKLJJ). Pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pendapatan Bagan Batu dibedakan berdasarkan pemungutan pajak atas pendaftaran 

kendaraan bermotor baru, pemungutan pajak atas pengesahan ulang tahunan dan lima 

tahunan STNK dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengurusan pajak kendaraan 

bermotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan 

bermotor. Sebagai contoh pengesahan ulang STNK tahunan dan penggantian STNK 

lima tahunan sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor. Pengesahan STNK 

berkaitan dengan masa aktif/berlaku atau tidaknya STNK. Jika STNK yang dimiliki 

sudah habis masa berlakunya maka pengendara kendaraan bermotor dapat dikenakan 

sanksi. 
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Hal ini senada dengan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68 yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan 

bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK)dan Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang masih 

berlaku. Bila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor dengan STNK mati 

(sudah habis masa berlakunya) maka termasuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi 

administratife. Oleh karena itu pengurusan pajak kendaraan bermotor perlu 

dilakukan. Selain berhubungan dengan masa aktif STNK, pelayanan pajak kendaraan 

bermotor juga diperlukan mengingat adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor 

di kabupaten Rokan Hilir dari waktu ke waktu. Dengan jumlah kendaraan bermotor 

yang terus bertambah maka bertambah pula masyarakat yang akan melakukan 

registrasi/pendaftaran kendaraan bermotornya di UPT Pendapatan Khususnya di UPT 

Pendapatan Bagan Batu agar kendaraan bermotor masyarakat dapat dioperasikan. 

Pertumbuhan kendaraan di kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dengan tabel 

berikut :     

Tabel 1.1. 

Data Pertumbuhan Jumlah Kendaraan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten 

Rokan Hilir 3 Tahun Terakhir 

 

No 

 

Jenis kendaraan 

Tahun  

Tahun 2014 

(unit) 

Tahun 2015 

(unit) 

Tahun 2016 

(unit) 

1 Kendaraan Roda Dua 173.610 194.814 199.721 

2 Kendaraan Roda 

Empat 

30.684 32.914 34.929 

3 Kendaraan Roda Tiga 637 496 689 

4 Kendaraan Alat Berat 137 128 142 

 Jumlah 205.068 228.352 235.481 
Sumber : Dispenda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 
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Berdasarkan data pertumbuhan kendaraan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Rokan Hilir dalam tiga tahun terakhir 

dari 2014-2016 rata-rata mengalami peningkatan baik dari kendaraan kecil hingga 

besar, terutama kendaraan beroda dua dan kendaraan beroda empat. Pertumbuhan 

jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi 

peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 

Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor yang ada dan perlu 

diregistrasi maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima. Tetapi jika 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan peningkatan sumber 

daya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti peningkatan pelayanan 

maka hal tersebut dapat memunculkan permasalahan lain. Pelayanan pajak kendaraan 

bermotor menjadi tidak maksimal dan tidak akan terwujud kepuasan wajib pajak. 

Oleh karena itu peningkatan jumlah kendaraan bermotor merupakan peluang 

sekaligus tantangan bagi Dinas Pendapatan khususnya UPT Pendapatan Bagan Batu 

untuk dapat menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor secara baik dan 

optimal. Sebagai salah satu birokrasi pemerintahan yang memberikan pelayanan 

pajak kendaraan bermotor khususnya di Bagan Batu, UPT Pendapatan Bagan Batu 

juga tidak luput dari berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan 

publik, terutama pada Sumberdaya manusia yang melakukan penyelenggaraan 

pelayanan publik tersebut. Terlalu banyak pegawai yang berpendidikan terakhir 

SLTA/sederajat yaitu berjumlah 14 orang serta pegawai yang berpendidikan terakhir 
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S1/Sederajat hanya berjumlah 6 orang saja sehingga kinerja belum maksimal karena 

kurang menguasai bidang masing-masing. 

UPT Pendapatan Bagan Batu adalah UPT yang melayani pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya bahkan warga kecamatan 

lain seperti Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bangko juga banyak yang membayar di 

UPT Pendapatan Bagan Batu, oleh karena itu diperlukan adanya penambahan jumlah 

pegawai yang sesuai dengan bidangnya di UPT Pendapatan Bagan Batu agar 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa berjalan maksimal. 

Selain permasalahan Sumber Daya Manusia di UPT Pendapatan Bagan Batu,  

terdapat permasalahan lain mengenai jumlah wajib pajak yang mengurus pajak di 

UPT Pendapatan Bagan Batu. Semakin pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di 

Bagan Batu dan penggunaan kendaraan bermotor di Bagan Batu maka seharusnya hal 

ini akan diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang mengurus pajak 

kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu. Tetapi faktanya, terdapat 

penurunan jumlah wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pendapatan Bagan Batu, seperti pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu 

Tahun 2014-2016 

No. Tahun Jumlah Wajib Pajak 

(Jiwa) 

1. 2014 35.045 

2. 2015 34.292 

3. 2016 31.857 

 Total Jumlah 101.194 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Bagan Batu 

Dari tabel diatas bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan 

bermotor Roda Dua maupun Roda Empat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak 

yaitu 35.045 jiwa kemudian pada tahun 2015 ada penurunan jumlah wajib pajak yaitu 

34.292  jiwa, sedangkan di tahun 2016 juga terlihat adanya penurunan yang 

signifikan dari tahun 2015 yaitu hanya berjumlah 31.857 jiwa. 

 Adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan 

bermotor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di setiap tahunnya sehingga hal 

ini mengindikasikan bahwa banyaknya pemilik kendaraan bermotor di kota Bagan 

Batu yang enggan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan bermotornya. Hal ini 

dapat terjadi karena wajib pajak belum mendapatkan pelayanan yang prima dari UPT 

Pendapatan kota Bagan Batu khususnya. Oleh karena itu di perlukan pelayanan yang 

prima agar para wajib pajak dapat menaati peraturan perundang-undangan dalam 
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membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga pendapatan asli daerah meningkat. 

terjadinya penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor juga sejalan dengan jumlah realisasi yang diterima UPT 

Pendapatan Bagan Batu juga mengalami penurunan. Tabel dibawah ini merupakan 

jumlah Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan 

Batu, seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1.3 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) UPT 

Pendapatan Kota Bagan Batu 

Tahun 2014 – 2016 ( dalam rupiah) 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Pendapatan kota Bagan Batu 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Realisasi pajak kendaraan bermotor 

(PKB) baik roda dua maupun roda empat di UPT Pendapatan kota Bagan Batu pada 

tahun 2014 yaitu berjumlah Rp.25.288.235.382 sedangkan pada tahun 2015 realisasi 

PKB yaitu berjumlah Rp.26.395.161.253 hal ini mengalami peningkatan dari tahun 

2014 sebanyak 8,09% sedangkan pada tahun 2016 realisasinya berjumlah Rp. 

25.330.739.252 dan hal ini mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak  5,36%. 

Hal ini menindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor menurun di setiap tahunnya, juga belum dapat memenuhi target 

Tahun   Target Realisasi Persentase (%) 

2014 Rp.27.847.005.816 Rp.25.288.235.382 90,81 % 

2015 Rp.27.688.408.825 Rp.26.395.161.253 98,90 % 

2016 Rp.27.079.708.794 Rp. 25.330.739.252 93,54 % 
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realisasi yang telah di tentukan. Oleh karena itu di perlukan penyelenggaraan 

pelayanan yang optimal dari para pegawai di UPT Pendapatan Kota Bagan Batu 

sehingga target tersebut dapat terealisasi sepenuhnya dan masyarakat tidak ada alasan 

lagi untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotornya jika penyelenggaraan 

pelayanan terus di tingkatkan. 

Selain permasalahan diatas, beberapa permasalahan yang sering terjadi di 

UPT Pendapatan Kota Bagan Batu antara lain: Tuntutan masyarakat atas perbaikan 

pelayanan yang mudah dan cepat seperti adanya samsat keliling ataupun E-samsat 

dikarenakan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Masih sering ditemui antrean 

panjang saat melakukan pembayaran pajak, pengurusan STNK dan maupun bea balik 

nama kendaraan bermotor di  UPT Pendapatan Kota Bagan Batu.  

Selain itu permasalahan waktu pelayanan, yaitu waktu pelayanan kerja UPT 

Pendapatan yang bersamaan dengan waktu kerja masyarakat yaitu buka setiap hari 

senin-sabtu pada pukul 08.00-13.00 WIB hal ini seringkali masyarakat harus 

meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bila pelayanan yang diberikan tidak tepat 

waktu maka masyarakat harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengurus pajak 

kendaraan bermotornya. Berdasarkan survey di lapangan terlihat jelas bahwa 

masyarakat harus menunggu sampai 2 jam untuk menyelesaikan berkas pengajuan 

pembayaran pajak kendaraannya, sehingga pekerjaan masyarakat dapat terhambat 

juga. Selain itu, pegawai selalu melakukan penumpukan berkas sehingga verifikasi 

berkas dari meja satu ke meja berikutnya memakan waktu yang cukup lama 
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pelayanan nya sangat lambat. padahal waktu pelayanan telah diatur dalm SOP 

pelayanan pajak kendaraan bermotor yaitu pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1.4  

SOP Waktu Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

No Jenis Pelayanan Waktu Maksimal 

1. Pendafataran Pertama, Persyaratan Pengurusan 

Kendaraan Ex DUM TNI/POLRI 

25 Menit 

2. Pendaftaran Pertama, Persyaratan Pengurusan 

Kendaraan Ex Lelang 

25 Menit 

3. Pendaftaan Pertama Dan Persyaratan Pengurusan 

Kendaraan Ex Mutasi Luar Daerah 

25 Menit 

4. Pendaftaran Dan Persyaratan BBN II 60 Menit 

5. Pendaftaran BBN II Dan Persyaratan, Rubah Bentuk 60 Menit 

6. Pendaftaran BBN II Dan Persyaratan, Rubah Warna 60 Menit 

7. Pendaftaran BBN II Dan Persyaratan STNK 

Rusak/Hilang 

60 Menit 

8. Pendaftaran BBN II Dan Persyaratan Ganti Mesin 60 Menit 

9. Pendaftaran BBN II Dan Persyaratan Ganti Nomor 

Polisi 

60 Menit 

10. Pendaftaran Perpanjangan STNK Dan Perpanjangan 

Pajak 5 Tahun 

10 Menit 

Sumber: Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang SOP SAMSAT 

Kemudian juga ditemukan banyaknya keluhan masyarakat terhadap PLAT 

motor yaitu kewajiban pajak ulang 5 tahunan yang sangat lama selesainya bahkan ada 

yang sampai 1 tahun bahkan 2 tahun belum selesai sehingga masyarakat merasa takut 

jika ingin membawa motornya keluar daerah karena masih menggunakan plat yang 

lama sedangkan pihak UPT hanya membekali masyarakat dengan secarik kertas oleh 

petugas UPT sedangkan masyarakat membutuh plat yang baru. 
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Permasalahan lain yaitu masyarakat yang mengeluh terhadap prosedur yang 

berbelit-belit, terutama pada pembayaran pajak kendaraan bermotor atas nama orang 

lain maka harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut secara langsung, 

padahal bisa saja pemiliknya berhalangan hadir dalam melakukan pembayaran di 

karenakan alasan sudah tua renta, sakit, atau bahkan telah meninggal dunia dan atau 

kendaraan yang dibeli dalam kondisi second (bekas) masih dengan nama pemilik 

yang lama. Kendati para wajib pajak telah berusaha melengkapi persyaratan yang 

dibutuhkan pada saat pembayaran, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB asli dan fotocopy, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotocopy, 

KTP asli dan fotocopy, namun hal tersebut masih belum dapat dilakukan pembayaran 

khususnya yang dilakukan melalui orang lain maka di berikan persyaratan tambahan 

yaitu surat kuasa yang di tanda tangani oleh nama pemilik kendaraan tersebut. Hal ini 

menyulitkan wajib pajak yang ingin membayar Pajak kendaraan bermotor atas nama 

orang lain terutama yang membeli kendaraan bermotor bekas. Sedangkan masyarakat 

yang membeli motor secara kredit juga diharuskan melampirkan surat keterangan dari 

dialer/tempat angsuran sementara belum tentu masyarakat kreditnya di daerah yang 

sama bisa saja diluar daerah maka masyarakat merasa kesulitan dengan berbelit-

belitnya pelayanan yang diberikan. 

Selain itu, belum adanya Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di UPT Pendapatan kota Bagan Batu seperti kemudahan akses yaitu 

SAMSAT keliling, SAMSAT pembantu ataupun E-samsat belum ada kemudahan 

akses yang diberikan oleh UPT Pendapatan Bagan Batu padahal kemudahan akses 
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sudah diatur didalam PERPRES No 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi 

Manunggal satu atap (SAMSAT). 

Kemudian permasalahan lain adalah kantor UPT yang sulit dijangkau oleh 

masyarakat karena jauh dari keramaian, aksesnya yang sedikit sulit karena jalan 

banyak yang rusak. Selain itu kurangnya sarana prasarana tambahan seperti tempat 

parkir yang layak sehingga kendaraan masyarakat tidak kepanasan ataupun 

kehujanan, fasilitas lain yang tidak ada yaitu pendingin ruangan, serta kurangnya 

kemanan daerah sekitar sehingga sering terjadi kehilangan helm. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai penyelenggaraan pelayanan UPT SAMSAT Bagan Batu dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, menjalankan fungsinya sebagai pelaksana operasional 

pemungutan pajak kendaraan bermotor di Bagan Batu dalam mewujudkan pelayanan 

pajak yang optimal. 

Berdasarkan data dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pendapatan Kota Bagan Batu yaitu “Analisis Kualitas Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Bagan Batu 

Kabupaten Rokan Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut:  
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1) Bagaimana Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan 

Bagan Batu? 

2) Apa saja Kendala-kendala dalam proses pelayanan pajak kendaraan di UPT 

Pendapatan Bagan Batu? 

1.3. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis dan mengetahui kualitas pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu? 

2. Menganalisis dan mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi UPT 

Pendapatan dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pendapatan Bagan Batu. 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Instansi  

Memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Bagan Batu kecamatan Bagan 

Sinembah kabupaten Rokan Hilir. 

2. Bagi Penulis 

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai mengenai 

penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT  

Pendapatan Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir. 
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3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau 

a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran atau informasi dalam melengkapi 

dan mengembangkan pembendaharaan Ilmu Sosial khususnya Ilmu 

Administrasi Negara dan memperluas wawasan dalam dunia empirik 

b.  Menambah referensi buku perpustakaan 

c.   Menjadi sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang akan diteliti, pengertian atau defenisi, hipotesis, konsep 

operasional dan variabel penelitian. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data. 
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Bab IV : Gambaran Umum 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir 

seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-

masing bagian, komposisi SDM serta visi dan misi. 

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan 

dokumentasi seperti jawaban dari informan dan serta analisis data tertulis. 

Bab VI : Penutup 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan penulis 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 


