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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Konsep Pelayanan Publik 

Secara Etimologis Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pelayanan 

ialah “usaha melayani kebutuhan orang lain”. Pelayanan 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). 

Menurut H.A.S. Moenir (2002:7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah 

suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu”. 

Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan 

“pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetepkan”. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 
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dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada 

masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Hakikat pelayanan publik itu sendiri menurut Keputusan MENPAN Nomor 

63 Tahun 2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Dengan demikian pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan 

kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. 

2.2.Pelayanan  

Menurut Monir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung (dalam Harbani Pasolong, 2008:128) 

Menurut Kotler dalam Samparan Lukman, mengatakan bahwa pelayanan 

adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik (Juniarso Ridwan dkk, 2009:20). 

Menurut Agus Kurniawan, pelayanan adalah pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (dalam 

Harbani Pasolong, 2008:128) 

 Sedangkan menurut Thoha, pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok organisasi/instansi tertentu untuk 
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memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu (Sahya Anggara, 2012:243). 

Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa pelayanan adalah : 

a. Suatu kemudahan yang ditimbul karena adanya transaksi jual-beli barang dan 

jasa. 

b. Melayani 

c. Suatu usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam 

mencapai tujuan. 

2.3. Pelayanan Prima  

Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. Salah satu 

indikator adanya kepuasan pelanggan adalah tidak adanya keluhan pelanggan (Sutopo 

dan Adi Suryanto 2003:29) 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “excellen service” yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang 

terbaik.Disebut baik dan sangat baik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki oleh instansi, pelayanan pada dasarnya memiliki aturan 

pelayanan. 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan 

kepada pelanggan. Pelayanan prima sekarang sering diberikan oleh instansi 

pemerintah di dasarkan dengan Aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan” 

kalau pada sektor bisnis dan swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau 
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berorientasi pada profit atau keuntungan perusahaan. Sedangkan pelayanan prima 

pada sektor publik bukan hanya mencari keuntungan, akan tetapi memberikan 

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat secara baik atau terbaik. 

2.4. Hakikat pelayanan  

Dalam KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang hakikat pelayanan 

publik, pelayanan publik berdasarkan pada pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan aperatur negara sebagai abdi masyarakat. 

Hakikat pelayanan umum menurut Sedarmayanti yaitu : 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum. 

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksanan pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna 

dan berhasil guna. 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

2.5. Asas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, 

karena masyarakat itu bersifat dinamis. Untuk mencapai kepuasan dalam pelayanan 

publik dituntut kualitas pelayanan publik yang professional menurut MENPAN 

Nomor 63 Tahun 2003, asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari: 

a. Transparansi 
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Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

c. Kondisional  

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamanan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, 

gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing- masing pihak. 

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni yang terdiri 

dari 12 asas: 

a. Asas kepentingan umum, 

b. Asas kepastian hukum, 
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c. Asas kesamaan hak, 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, 

e. Asas keprofesionalan, 

f. Asas partisipasif, 

g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif, 

h. Asas keterbukaan, 

i. Asas akuntabilitas, 

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 

k. Asas ketepatan waktu, 

l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias 

apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif, 

kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan 

waktu dan kemudahan. 

2.6. Tujuan Pelayanan 

Adapun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan 

bahwa tujuan undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait denagn 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan 

azas-azas umum pemerintahan dan koperasi yang baik. 
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c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sedangkan menurut KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik.Tujuan ialah untuk mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan 

kebutuhan baik pemberi maupun penerima pelayanan. 

2.7. Prinsip-Prinsip Pelayanan 

Keputusan KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 menjelelaskan prinsip-

prinsip pelayanan sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah 

di pahami dan dilaksanakan. 

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

kerja atau pejabat yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 

pembayaran.  

c. Kapastian waktu yaitu waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurung waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi yaitu produk pelayanan publik benar, tepat dan sah. 
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e. Keamanan yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

f. Tanggung Jawab yaitu pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau 

pejabat yang ditujukan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaaan pelayanan publik.  

g. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomuniasi, dan informatika. 

h. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i. Kediplinan, kesopanan, dan keramahan yaitu pemberian pelayanan harus 

bersikap sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan 

ikhlas.  

j. 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 parkir, toilet, tempat 

ibadah. 

Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Ptinsip-prinsip 

Pelayanan yaitu : 

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

dipahami, dan mudah dilaksanakan 
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b. Kejelasan, memuat tentang : 

 persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. 

 unit kerja atau pejabat yang berwewenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

 rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

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

sah. 

e. Keamanan, proses dan produksi pelayanan publik meberikan rasa aman dn 

kepastian hukum 

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan dan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

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

kerja 

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

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dapt memanfaatkan teknologi. 
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i. Kedisiplinana, kesopanan dan keramahan, dimana pemberi pelayanan harus 

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

ikhlas. 

j. kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

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

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet 

dan tempat ibadah. 

Adapun prinsip-prinsip pelayanan menurut Sutopo dan Adi Suryanto 

(Sahputra2013:18) adalah sebagai berikut : 

a) Kesederhanaan, yaitu prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara 

mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 

oleh pelanggan 

b) Kejelasan dan Kepastian waktu, yaitu kepastian dan kejelasan yang mengenai: 

1. prosedur atau tata cara pelayanan, persyaratan secara umum baik teknis 

maupun administrasi 

2. unit kerja atau pejabat yang berwewenang atau yang bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan 

3. rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pelayanan 

4. jadwal dan waktu penyelesaian pelayanan 

5. hak dan kewajiban bagi para maupun penerima pelayanan berdasarkan 

bukti-bukti penerima pelayanan 

6. pejabat yang menerima keluhan masyarakat 
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c) Keamanan yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan 

dan kenyamanan serta dpat memberikan kepastian hukum 

d) Keterbukaan yaitu prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau 

pejabat bertanggungjawab memberikan pelayanan, waktu penyelesaian dan 

rincian biaya atau tarif dan lain-lain yang berhubungan dengan proses 

pelayanan wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat baik diterima maupun tidak diterima. 

e) Efesien yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang disediakan. 

f) Ekonomis yaitu pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak membuat 

biaya yang tinggi diluar kewajaran. 

g) Reabilitas yaitu konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga 

saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, 

seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan 

data dan tepat waktu. 

h) Tanggungjawab dari petugas pelayanan yaitu yang meliputi pelayanan sesuai 

dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi 

sesuatu yang perlu segera diberitahukan. 

i) Kecakapan para petugas pelayanan yaitu bahwa para petugas pelayanan 

menguasai ketarampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 
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j) Keramahan yaitu meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam 

kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. 

k) Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan 

petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak 

hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon dan 

internet. 

l) Komunikasi antara petugas dan pelanggan  

m) Kredibilitas yaitu meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan 

Penyedia pelayanan. 

n) Mengerti apa yang diharapkan pelanggan 

o) Kenyataan yaitu meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa 

fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pelanggan, dll. 

Sedangkan menurut Sedarmayanti pelayanan memberi kepuasan pelanggan 

dan sendi pelayanan umum harus memperhatikan : 

a. Kesederhanaan; 

b. Kejelasan dan perhatian; 

c. Keamnanan; 

d. Keterbukaan; 

e. Efesiensi; 

f. Ekonomis; 

g. Keadilan yang merata; 

h. Ketepatan waktu. 
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2.8. Standar Pelayanan 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai 

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

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

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan 

nya, (Sutopo dan Adi Suryanto 2003 :9). 

 Dalam rancangan undang-undang pelayanan publik pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar dalam pelayanan publik sekurang-

kurangnya meliputi : 

a. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan. 

b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative. 

c. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayananan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

e. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang sarana, dan/atau dikenakan kepada penerima 

pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasakan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 
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f. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang berikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

g. Sasaran, prasaranan, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 

fasilitas pelayanan bagi kelompok renta. 

h. Kompetensi pelaksanaan, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

i. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 

satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksana 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

k. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan. 

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan, yaitu 

kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko dan keragu-

raguan. 

n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu untuk pengetahuan seberapa jauh 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan  

Sedangkan menurut KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan 

sekurang-kurangnya meliputi : 
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1. Prosedur pelayanan 

2. Waktu penyelesaian 

3. Biaya penyelesaian 

4. Produk pelayanan 

5. Sarana dan prasarana 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

2.9. Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  Untuk 

melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu adanya 

tolak ukur kualitas pelayanan yang menunjukan apakah kualitas pelayanan yang 

diberikan dapat dikatkan baik atau buruk. Menurut Zathami (1990) dalam buku 

Sedarmayanti, 2009:254) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 

dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Tangibles (terjamah), yaitu fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 

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

yang dijanjikan dengan tepat. 

c. Responsiveness (pertanggung jawaban), yaitu kemampuan membantu 

konsumen, bertanggung jawab terhadap suatu mutu pelayanan yang diberikan 

d. Competence (kompeten), yaitu tuntutan yang dimilikinya pengetahuan dan 

keterampilan yang baik oleh aparatur dalm memberi pelayanan. 
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e. Countesy (sopan), yaitu sikap/ perilaku ramah, bersahabat, tanggao keinginan 

konsumen, mau melakukan kontak/ hubungan pribadi 

f. Credibility (jujur), yaitu sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat. 

g. Security (aman), yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas 

bahaya dan resiko. 

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

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

mendengarkan suara, keinginan atau apresiasi pelanggan, sekaligus kesedian 

untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 

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

usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 

2.10. Kelompok Pelayanan 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan 

KEMEPAN Nomor 63 tahun 2003, yaitu : 

a. Kelompok pelayanan administrasif, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya 

:KTP, BPKB, STNK, SIM, IMB, Paspor, Sertifikat Kepemilikan Tanah, Akte 

Nikah, Akte Kelahiran. 

b. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya : jaringan 

telepon, jaringan listrik, serta air bersih. 
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c. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya : pendidikan, 

pelayanan kesehatan, penyelenggara transfortasi serta jasa pos. 

2.11. Konsep Pajak 

Menurut Soemitro (2000:8), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

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

timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Sementara pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

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

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.12. Jenis-Jenis Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, maka 

pajak daerah dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu: 

I. Pajak Provinsi 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air dipermukaan Tanah. 
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e) Pajak Rokok 

II. Pajak Kabupaten/Kota 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

2.13. Konsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12): Pajak kendaraan bermotor 

dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Sementara pada Pasal 1 Ayat (12) yang 

dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 
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menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. 

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2005:13),  Pajak Kendaraan 

bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gendengannya yang 

digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkut termasuk alat-alat 

berat dan alat-alat besar yang bergerak.  

2.14. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang/pribadi atau badan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.Sementara wajib pajak kendaraan 

bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor. 

Orang atau pribadi yang dimaksud tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : 

a)  Pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan hak kepemilikannya 

b)  Orang atau Badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor 

c) Ahli waris, dapat berupa orang atau badan yang ditunjuk dengan surat 

wasiat/keputusan pengadilan atau ditunjuk berdasarkan kesepakatan yang 

mewariskan ; dan 

d) Pengurus atau kuasa hukum bagi badan atau organisasi. 
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2.15. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 

masa 12 (dua belas) bulan ke depan sejak pendaftaran atau selambat-lambatnya pada 

saat jatuh tempo pajak. 

Pembayaran dilakukan di Kantor SAMSAT atau UPT Pendapatan sesuai 

tempat domisili objek/subjek pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur, 

termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang menggunakan roda karet, sedangkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

tidak menggunakan roda karet dilaksanakan diluar mekanisme SAMSAT atau UPT 

Pendapatan. Setiap keterlambatan pembayaran melampui jatuh tempo yang 

ditetapkan dalam masa pajak/SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% 

(dua persen) setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan 

dihitung sejak terhutangnya pajak, setelah dikenakan 24 bulan untuk perhitungan 

keterlambatan selanjutnya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. 

2.16. Konsep Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap 

SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (One 

Line Operation) merupakan suatu sistem sebagai upaya dalam rangka 

memberikanpelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik kendaraan 

bermotordalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan 

denganPajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB),Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
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Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi 

Manunggal Di Bawah Satu Atap adalah suatu sistem sebagai upaya dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan PKB, STNK, 

BBN-KB, dan SWDKLLJ kepada wajib pajak yang terkoordinasi di bawah satu unit 

pelaksana teknis. 

2.17. Loket Pelayanan Kantor UPT Pendapatan atau SAMSAT 

Pelayanan pada Sistem Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) 

dilaksanakan melalui loket-loket dengan tujuan agar wajib pajak kendaraan bermotor 

dapat melakukan pembayaran PKB nya secara cepat, tepat waktu, serta biaya yang 

dipungut menjadi jelas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan 

daerah dan negara. Loket pelayanan SAMSAT tersebut dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Loket Pendaftaran dan Penetapan 

2. Loket Pengesahan, Pembayaran dan Penyerahan 

2.18. Pelayanan Dalam Pandangan Islam 

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang 

sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau 

melakukannya.Allah SWT juga memerintahkan manusia untukmenghargai waktu itu 

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

begitu berharganya waktu sehingga Allah nersumpah demi waktu, seperti yang 

dinyatakan dalam Al-Qur‟an surah Al-„Asr. Allah berfirman mengenai waktu 

sebagaimana berikut: 
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ْبرِِ  تِِ َوَتَوا َصْواِ  بِٱْلَحقِ  َوَتَواَصْواِ  بِٱلصَّ لَِحَّٰ ِ ٱلَِّذينَِ َءاَمُنواِ  َوَعِملُواِ  ٱلصََّّٰ , إِّلَّ نَِ لَفِى ُخْسرِ   َوٱْلَعْصرِِ, إِنَِّ ٱْْلِنَسَّٰ

Artinya :“Demi masa, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam 

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

nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran”. (QS, Al-„Asr ayat 1-3) 

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan waktu itu sangat 

penting, dan apabila tidak menggunakan waktu untuk mengerjakan kebeikan dan 

amalan sholeh maka kita akan rugi. Selanjutnya dalam pelaksanaan administrasi 

pelayanan harus efesien waktu, karena waktu sangat tinggi nilainya, sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Surah Yunus ayat 67 sebagai berikut : 

َقْومَ  َيْسَمُعونََ
تَ  لِّ لِكََ لََ َءاَيَٰ َهارََ ُمْبِصًرا إِنَ  فِى َذَٰ  ُهوََ ٱل ِذى َجَعلََ َلُكمَُ ٱل ْيلََ لَِتْسُكُنواَ  فِيهَِ َوٱلن 

Artinya :”Dia-lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu 

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

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

tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”. (QS, Yunus:67) 

 Kemudian dalam memberikan pelayanan, haruslah dengan berlaku adil, tidak 

membeda-bedakan tingkatan dan golongan masyarakat yang mengharapkan 

pelayanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 

sebagai berikut : 



38 
 

 
 

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar 

dan maha melihat”. (QS, An-Nisa:58) 

 

2.19.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Perbedaan dengan Penelitian 

Sekarang 

1. Dony Obara, Jurusan Administrasi 

Negara, Judul Optimalisasi Pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor  dalam Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Studi 

Kasus Kantor SAMSAT Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara, Universitas 

Lampung tahun 2014 

Tempat Penelitian, Tujuan 

Penelitian dan Jumlah Populasi 

2. M. Sufriyadi, Jurusan Administrasi 

Negara, Judul Analisis Pengembangan E-

Government  dalam Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan 

Provinsi Riau di Kantor Unit Pelaksanaan 

Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan 

UIN Suska Riau Tahun 2014 

Tujuan Penelitian, Jumlah 

Populasi dan Teori Penelitian 

 

2.20. Defenisi Konsep 

a. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, 

pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 
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dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b.  Pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok organisasi/instansi tertentu untuk memberikan bantuan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

c.  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

d.  Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah pajak atas 

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air. 

e.  SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (One 

Line Operation) merupakan suatu sistem sebagai upaya dalam rangka 

memberikanpelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik 

kendaraan bermotordalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) yang berkaitan denganPajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
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2.21. Konsep Operasional 

Variabel  Indikator Sub Indikator 

Pelayanan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di UPT 

SAMSAT Bagan 

Batu Kabupaten 

Rokan Hilir 

 

1. Kesederhanaan 

 

 

 

2. Kejelasan 

 

 

 

3. Kepastian Waktu 

 

 

4. Akurasi 

 

 

 

5. Keamanan 

 

 

6. Tanggung Jawab 

 

 

 

7. Kelengkapan 

Sarana Dan 

Prasarana 

 

8. Kemudahan Akses 

 

 

 

9. Kediplinan 

 

 

 

10. Kenyaman 

 

 

a. Cepat 

b. Mudah 

c. Tidak Berbelit-Belit 

 

a. Prosedur 

b. Persyaratan Umum 

c. Rincian Biaya 

 

a. Pelaksanaan pelayanan 

b. Waktu 

 

a. Benar 

b. Tepat 

c. Sah 

 

a. Rasa aman 

b. Bebas 

 

a. Kejelasan wewenang 

b. Tanggung jawab 

c. Penyelesaian pelayanan 

 

a. Peralatan kerja 

b. Prasaranan kerja 

 

 

a. Tempat 

b. Lokasi 

c. Sarana pelayanan 

 

a. Kesopanan 

b. Keramahan 

c. Disiplin 

 

a. Lingkungan pelayanan 

b. Tertib 

c. Teratur 

d. Nyaman 

Sumber : MENPAN No 63 Tahun 2003 tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. 
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2.22. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : MENPAN No. 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

 

Indikator : 

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan 

3. Kepastian waktu 

4. Akurasi 

5. Keamanan 

6. Tanggung jawab 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

8. Kemudahan akses 

9. Kedisiplinan 

10. Kenyamanan 

11.  

Standar pelayanan publik 

Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di 

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Bagan Batu 

Kabupaten Rokan Hilir 

Pelayanan publik yang baik 


