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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 atau public servant. 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.   

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Yogyakarta 

merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

bertugas memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung 

kepada masyarakat. Pembentukan SAMSAT Kota Yogyakarta dimaksudkan 

untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat pelayanan pajak kepada 
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masyarakat. SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan suatu sistem kerjasama 

terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja. 

Pelayanan di SAMSAT Kota Yogyakarta meliputi berbagai macam 

pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta antara lain  pelayanan 

untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). 

SAMSAT dapat diibaratkan sebagai suatu cabang birokrasi yang berada 

di tengah-tengah birokrasi dan masyarakat. Pada posisinya dimasyarakat 

cabang SAMSAT harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

masyarakat sebagai pengguna layanan baik pelayanan barang maupun 

pelayanan jasa. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor maka SAMSAT berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang 

optimal. Wibawa (2005:178) menjelaskan bahwa  terdapat beberapa alasan 

SAMSAT harus memberi pelayanan yang optimal yaitu wajib pajak memiliki 

hak untuk dihormati, wajib pajak bukan bawahan instansi yang dapat 

diperintah paksa, pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

serta merupakan instansi berkepentingan untuk memberi kepuasan dalam 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
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Pelayanan jasa yang dilakukan di SAMSAT memang tidak berwujud 

seperti pelayanan barang. Subarsono (dalam Dwiyanto, 2008:138) menjelaskan 

bahwa meskipun wujud pelayanan tidak nampak, proses penyelenggaraannya 

dapat diamati dan dapat dirasakan, misal apakah layanan yang dilakukan dapat 

dinilai cepat, lambat, menyenangkan, menyulitkan, murah atau mahal. Jenis 

pelayanan jasa yang diberikan oleh SAMSAT Kota Yogyakarta 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 SAMSAT 

Kota Yogyakarta 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. 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) 
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yang masih berlaku. Bila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor 

dengan STNK mati (sudah habis masa berlakunya) maka termasuk pelanggaran 

dan dapat dikenai sanksi administrative. 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 Yogyakarta dari waktu ke waktu. Dengan jumlah 

kendaraan bermotor yang terus bertambah maka bertambah pula masyarakat 

yang akan melakukan registrasi/pendaftaran kendaraan bermotornya di 

SAMSAT agar dapat dioperasikan. Gamal Suwantoro selaku Kepala Bidang 

Penganggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset (DPKKA) 

DIY (bisnis-jateng.com. 2012) mengatakan bahwa pada awal tahun 2012 

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Daerah Istimewa 

Yogyakarta naik mencapai 20.686 unit dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di 

Kabupaten Sleman dari 6.850 unit pada tahun 2011 naik mencapai 9.643 unit 

pada tahun 2012. Di Kota Yogyakarta sendiri pada periode tersebut 

pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 3.046 unit dari 2.913 pada tahun 

2011. Sedangkan pada awal tahun 2013, Gamal Suwantoro (tribunnews.com. 

2013)  mengungkapakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Daerah 

Istimewa Yogyakarta semakin bertambah setiap tahunnya. Setiap bulan sekitar 

8.900 kendaraan bermotor bertambah di jalanan Kota Yogyakarta yang terdiri 

atas 8000 unit sepeda motor dan 900 kendaraan roda empat.  

http://www.bisnis-jateng.com/
http://www.tribunnews.com/
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Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. 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 Pemda Kota Yogyakarta khususnya SAMSAT Kota 

Yogyakarta untuk dapat menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan 

bermotor secara baik dan optimal.   

SAMSAT sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang memberikan 

pelayanan pajak yang kepada masyarakat  juga tidak luput dari berbagai 

permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.  Beberapa 

permasalahan yang sering terjadi di SAMSAT antara lain:  

Tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan 

kendaraan baik yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat 

dikarenakan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dalam berlalu lintas. 

Wahyudi (dalam Dwiyanto, 2008:96) menjelaskan bahwa masih sering ditemui 

antrean panjang saat melakukan pembayaran pajak di kantor-kantor pelayanan 

pajak, pengurusan STNK dan SIM di SAMSAT dan juga organisasi 
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pemerintah lain seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Rumah Sakit Umum, 

Kantor Pemda. Selain itu permasalahan waktu pelayanan kerja SAMSAT yang 

bersamaan dengan waktu kerja masyarakat. 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.  

Penelitian Zainal Arifin Mochtar dan Hasrul Halili pada tahun 2009 yang 

dilakukan di SAMSAT yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

menemukan bahwa masih ada keluhan masyarakat dalam pemberian pelayanan 

di salah satu SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta. S salah seorang wajib 

pajak di SAMSAT mengeluh ketika wajib pajak tersebut telah memasukkan 

berkas terlebih dahulu ke loket pelayanan ternyata berkas orang lain yang antri 

dibelakang dan memasukkan berkas setelahnya diselesaikan terlebih dahulu. 

Hal ini dikarenakan tidak digunaknnya nomor urut antrian pelayanan di 

SAMSAT. Selanjutnya hasil pengukuran integritas yang dilakukan oleh Zainal 

Arifin Mochtar dan Hasrul Halili terkait penyelenggaraan pelayanan di 

SAMSAT menyatakan bahwa belum maksimalnya penerapan standar 

operasional prosedur pelayanan seperti ketepatan waktu, proses pelayanan, 

fasilitas, kesesuaian biaya, daya tanggap petugas dan keadilan dalam 

penyelenggarakan pelayanan di SAMSAT wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  
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Permasalahan lain yaitu maraknya praktik percaloan. Praktik percaloan 

yang masih sering ditemui di berbagai birokrasi penyelenggaraan pelayanan 

publik tidak terkecuali di SAMSAT Kota Yogyakarta. Sesuai dengan 

pernyataan Haryono Umar, Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 

Bidang Pecegahan (m.tempo.co. 2009) yang menemukan bahwa di SAMSAT 

masih banyak calo yang berkeliaran bahkan, tukang parkir juga dapat menjadi 

calo. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tahun akhir 

tahun 2012 sampai awal tahun 2013 juga masih ditemukan banyak calo yang 

berkeliaran di sekitar tempat parkir SAMSAT Kota Yogyakarta untuk 

menawarkan jasanya kepada wajib pajak yang akan mengakses pelayanan 

pajak kendaraan bermotor. Banyaknya calo yang berkeliaran disekitar 

SAMSAT tentu memprihatinkan dan meresahkan masyarakat.  Calo sering 

memaksa masyarakat yang datang ke SAMSAT untuk menggunakan jasanya. 

Padahal ini sangat merugikan masyarakat karena bila menggunakan jasa calo 

masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Meskipun begitu, pada 

kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo di SAMSAT 

Kota Yogyakarta. Hal tersebut sejalan dengan  pernyataan Wibawa (2005:194) 

bahwa ada juga masyarakat yang ingin serba cepat dan instan lalu 

menggunakan jasa calo karena tidak ingin berurusan dengan prosedur yang 

dianggapnya rumit. 

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk memecahkan 

permasalahan yang sering terjadi di organisasi publik dibutuhkan suatu inovasi 

agar pelayanan dapat menjadi lebih baik. Penggunaan inovasi teknologi dalam 

http://m.tempo.co/
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penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai organisasi publik termasuk di 

SAMSAT semakin dijajaki demi terciptanya kepuasan pelanggan/masyarakat. 

Said (2007: 272) menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat dan ekonomi 

yang semakin digerakkan oleh inovasi teknologi, adanya tuntutan baru atas 

efisiensi, produktivitas, akses rakyat terhadap informasi yang ada dalam 

birokrasi pemerintah serta tuntutan kepastian dan rasa aman dan nyaman. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut Wibawa (2005:223-224) menjelaskan 

bahwa inovasi teknologi dapat dilakukan melalui e-government. Dengan e-

government informasi dari pemerintah dapat didistribusikan kepada masyarakat 

dengan cepat. Dengan akses informasi terbuka dari pemerintah dapat tercipta 

transparansi politik dan administrasi serta menghemat waktu, biaya atau 

sumber daya. 

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Inovasi 

dilakukan SAMSAT Yogyakarta sejak 2010 dengan meluncurkan SAMSAT 

online. SAMSAT online diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pelayanan lain di 

SAMSAT kota Yogyakarta. Sistem ini memungkinkan pengguna layanan dapat 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari mana saja termasuk 

antar kota/kabupaten selama masih dalam wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Selain itu  ada juga SAMSAT Keliling yang dilakukan dengan 

kendaraan bus yang didesain menyerupai kantor SAMSAT namun belum 

terhubung secara online dengan internet yang akan memudahkan masyarakat 
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dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta pelayanan perpanjangan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau 

pengesahan ulang tahunan STNK. Dengan prosedur yang tidak berbelit dan 

lokasi yang dapat dijangkau karena berada di keramaian, diharapkan 

masyarakat tidak punya alasan lagi untuk tidak membayar pajak kendaraan 

bermotornya.  

Pada hakekatnya pelayanan SAMSAT Kota Yogyakarta bertujuan untuk 

memberikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. SAMSAT 

Kota Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah daerah harus mampu 

melayani masyarakat secara maksimal dari penyelenggaraan pelayanan, kinerja 

aparat, dan mekanisme kerja yang ada. Selain itu kepuasan masyarakat sebagai 

wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan aparat 

pajak. Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tidak merasakan imbalan secara 

langsung, maka wajar bila dalam proses pemungutan pajak diimbangin dengan 

kualitas pelayanan yang baik. Kualitas kinerja pelayanan yang baik akan 

menimbulkan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak dan kepuasan itu 

pada gilirannya akan mendorong wajib pajak mematuhi segala kewajibannya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai penyelenggaraan pelayanan SAMSAT Kota Yogyakarta dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, menjalankan fungsinya sebagai pelaksana 

operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta dalam 

mewujudkan pelayanan pajak yang optimal. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarakan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta dapat menjadi 

tantangan bagi SAMSAT untuk memberikan pelayanan yang optimal 

kepada wajib pajak agar hak dan kewajiban terpenuhi. 

2. Masyarakat menuntut perbaikan pelayanan dalam pengurusan kendaraan 

bermotor karena kesibukan masyarakat yang semakin tinggi terutama terkait 

ketepatan waktu pelayanan. 

3. Belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di SAMSAT 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait ketepatan waktu, proses 

pelayanan, fasilitas, dan biaya pelayanan. 

4. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pemberian pelayanan yang 

tidak sesuai dengan urutan antrian di SAMSAT. 

5. Masih ditemukannya praktik percaloan di lingkungan SAMSAT.  

C. Batasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah didapat beberapa permasalahan yang ada 

dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Namun karena 

keterbatasan dana, waktu, fasilitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti 

maka tidak semua masalah tersebut akan diteliti. Penelitian ini membatasi 

permasalahan yang dikaji yaitu tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta terkait permasalahan pemberian pelayanan kepada 
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wajib pajak, masalah kepastian waktu pelayanan, kelengkapan sarana dan 

prasarana serta harapan masyarakat pengguna/wajib pajak.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami dan mengetahui penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

menambah informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor, faktor pendukung dan hambatan-

hambatan dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor.  

2. Secara praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. 

Selain itu, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti terkait penerapan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh SAMSAT sebagai suatu sistem kerjasama terpadu 

tiga instansi pemerintah dan sebagai syarat untuk mendapat derajat 

sarjana pada Ilmu Administrasi Negara. 

b. Bagi SAMSAT Kota Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi SAMSAT Kota Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan 

pajak kendaraan bermotor yang efektif dan efisien  dalam rangka 

mewujudkan kepuasan bagi wajib pajak. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat 

mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor 
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sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya 

pelayanan publik yang seharusnya.  


