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ABSTRAK

PENGARUH MANAJEMEN MUTU INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION (ISO) 9001:2000 TERHADAP KUALITAS

PELAYANAN DI KANTOR SAMSAT BANDAR LAMPUNG

Oleh

SISKA FITRIA

Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik pelayanan yang diberikan,
terkait mampu atau sesuai ekspektasi yang diberi pelayanan. Permasalahan dalam
penelitian ini terlihat dari hasil pra survei pelayanan tentang Kualitas pelayanan
Samsat yang rendah dan penerapan manajemen mutu ISO 9001:2000. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen mutu ISO 9001:2000
terhadap kualitas pelayanan di Kantor Samsat Bandar Lampung. Penelitian ini
menggunakan tipe deskriptif kuantitatif, yaitu data diolah dengan menggunakan
program SPSS Statistic 19,0.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 31.452 wajib
pajak dengan sampel 394 wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan kuisioner dan dokumentasi serta diuji validitas dan reliabilitas
serta dianalisis data nya dengan menggunakan kolerasi X-Y Rank Spearman,
koefisien determinasi, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dari
hasil uji t terhadap masing-masing variabel, didapat hasil variabel fasilitas
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dengan nilai thitung>ttabel yaitu
5,521>1,66, variabel kebijakan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dengan
nilai thitung>ttabel yaitu 3,679>1,660, variabel sistem berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan dengan nilai thitung>ttabel yaitu 4,490>1,660, variabel kompetensi
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dengan nilai thitung>ttabel yaitu
8,439>1,660. Dari hasil uji F dengan nilai Fhitung>Ftabel yaitu 194,373>3,04, maka
menunjukkan bahwa fasilitas, kebijakan, sistem dan kompetensi berpengaruh
signifikan terhadap kualitas pelayanan. Uji determinasi menunjukkan bahwa R2

(square) sebesar 0,667, yang artinya fasilitas, kebijakan, sistem dan kompetensi
dapat menjelaskan perubahan kualitas pelayanan sebesar 66,7% sedangkan 33,3%
dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci : Manajemen Mutu ISO 9001:2000, Kualitas Pelayanan
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Quality of service is a measure of how well the services provided, related to 

capable or appropriate expectations given service. The problems in this research 

are seen from the result of pre-service survey about the low quality of Samsat 

service and the implementation of ISO 9001: 2000 quality management. This 

study aims to determine the effect of quality management ISO 9001: 2000 on the 

quality of service at the Office Samsat Bandar Lampung. This research use 

quantitative descriptive type, that is data processed by using program of SPSS 

Statistic 19,0.Populasi in this research amount 31,452 taxpayer with sample 394 

taxpayer. Data collection techniques in this study using questionnaires and 

documentation and tested the validity and reliability and analyzed its data by 

using X-Y Rank Spearman correlation, coefficient of determination, simple linear 

regression and multiple linear regression. From result of t test to each variable, got 

result of facility variable influence to service quality with tcount> ttable that is 

5,521> 1,66, policy variable influence to service quality with tcount> ttable that is 

3,679> 1,660, system variable influence to Service quality with tcount value> 

ttable that is 4,490> 1,660, competence variable influence to service quality with 

tcount value> ttable that is 8,439> 1,660. From result of F test with Fcount> 

Ftable is 194,373> 3,04, hence indicate that facility, policy, system and 

competence have significant effect to service quality. Determination test shows 

that R2 (square) equal to 0,667, meaning facility, policy, system and competence 

can explain change of service quality equal to 66,7% while 33,3% influenced by 

other variable.  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan yang baik kepada masyarakat akan dapat mewujudkan tujuan negara

yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat

tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peranan pelayanan sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, terutama

pemerintahan yang bergerak di bidang jasa yang akan sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. Kualitas jasa yang penting dengan pelayanan dan pendistribusian

yang baik memerlukan kegiatan pelaksanan untuk memberikan kesempatan

kepada masyarakat dalam mengutarakan perasaan puas atau ketidakpuasan.

Untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan perluasan bagi daerah

dengan sasaran akhir adalah kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak

lain Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai

program yang dilaksanakan tahun 2000-2004, dengan melibatkan partisipasi

masyarakat dalam fungsi pelayanan publik tertentu dan menjamin standar

pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak

diskriminatif.
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Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima

terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik

yang berkualitas mengharuskan pembenahan dalam manajemen publik. Masih

tingginya tingkat keluhan masyarakat pengguna jasa menunjukkan bahwa

pemerintah sebagai organisasi publik masih belum sepenuhnya mampu

menciptakan sistem pelayanan yang akseptabel di mata rakyat. Tuntutan tersebut

semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara

memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat

memberikan pelayanan. (Dikutip pada laman http://eprints.uny.ac.id/

8608/2/BAB%201%20-%2008401244039.pdf pada tanggal 23 September 2016

pukul 19.35 WIB)

Fenomena yang ada pada tataran pelayanan publik masih jauh dari kata berhasil.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik secara garis besar ditentukan

oleh 3 (tiga) aspek, yaitu: bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber

daya manusia dan kelembagaan (organisasi). Berbagai masalah pelayanan publik

terjadi di Indonesia, baik pelayanan dalam hal perizinan, rumah sakit dan

pelayanan satu atap. Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan masyarakat

terkait pelayanan publik, di antaranya adalah:

a. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin,
b. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata sedang diproses,
c. Sulit dihubungi,
d. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain.

(T.Nazarudin.2011.Pelayanan.Perizinan.URL:http://t.nazarudin.blogspot.co
m/672/refomasi-pelayanan-perizinan-pdf-doc.html/ diakses pada tanggal 25
Agustus 2016).
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Fenomena kedua yang hadir pada layanan publik adalah terkait kepuasan

masyarakat rendah terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah. Hal ini

disampaikan terkait adanya ketidak ramahan pelayan terhadap keluarga pasien.

Terlebih, apabila menggunakan layanan BPJS. Panjang nya antrean menjadi satu

factor pemicu rendahnya kualitas layanan rumah sakit yang berakibat pula pada

rendahnya kepuasan masyarakat akan layanan publik. (Dikutip pada

http://lampung.antaranews.com/berita/281489/kepuasan-masyarakat-atas-pelaya

nan-bpjs-sangat-rendah dikutip pada tanggal 26 September 2016 pukul 04.00

WIB).

Hal ini sependapat dengan pernyataan masyarakat di media social terkait

pelayanan Kantor Samsat yang lama, petugas tidak ramah dan lainnya. Anggapan

yang diberikan kepada masyarakat luas menjadikan citra Kantor Samsat semakin

buruk, sehingga masyarakat sudah tidak percaya dan tidak memiliki keinginan

untuk membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan penjelasan di atas, Badan

Perizinan, Rumah sakit dan Kantor Samsat merupakan tiga badan yang menaungi

pemenuhan hak atas layanan publik.

Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang berbasis pada kualitas yang

dihasilkan bagi masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia tepatnya di lampung

masih sangat perlu di lakukan perbaikan dan perhatian. Terdapat 65 persen

pelayanan publik di 17 kabupaten/kota Provinsi Lampung masih memiliki rapor

merah. Hal ini menunjukkan bahwa masih buruknya pelayanan publik di

Lampung. Data di atas menunjukkan bahwa layanan publik di Lampung masih

perlu dilakukan perbaikan. Salah satu layanan yang menyumbang pendapatan
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daerah terbesar adalah pajak yang berada di bawah naungan  Provinsi Lampung

Cq. Kantor Samsat Bersama.

Pendapatan asli daerah merupakan merupakan semua penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Halim, 2004:96). Pendapatan asli daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut Pajak, 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. Hal itu

berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan pemasukan

daerah. Pajak Daerah Provinsi Lampung terdiri dari berbagai sumber, berikut

adalah data sumber, target dan realisasi dari tahun 2013 hingga 2015 :
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Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Lampung

Tah
un

Jenis
Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaia

n (%)

%
Sumbanga
n Ke PAD

2013 PKB 516.000.000.000 492.623.956.711 95,47% 27,08%

2013 BBN-KB 757.000.000.000 698.644.387.397 92,29% 38,4%

2013 PBBKB 360.173.551.000 328.507.000.621 91,20% 18,06%

2013 P-AP 3.907.700.000 2.235.709.764 57,21% 0,12%

2013 P-Rokok 360.100.000.000 297.395.426.967 82,59% 16,34%

Total 1.997.181.251.000 1.819.406.481.460 91,08% 100,00%

2014 PKB 560.000.000.000 444.701.492.841 79,41% 29,03%

2014 BBN-KB 716.809.000.000 588.235.709.764 82,07% 38,41%

2014 PBBKB 432.460.000.000 250.806.624.927 57,99% 16,38%

2014 P-AP 3.907.700.000 2.644.387.397 67,68% 0,18%

2014 P-Rokok 325.507.000.000 245.059.044.873 75,29% 16,00%

Total 2.038.683.700.000 1.531.447.259.802 75,11% 100,00%

2015 PKB 571.200.000.000 451.563.284.109 79,06% 32,50%

2015 BBN-KB 712.000.000.000 481.774.134.267 67,66% 34,68%

2015 PBBKB 364.399.037.460 227.562.001.330 62,44% 16,38%

2015 P-AP 2.047.473.300 1.591.231.670 77,71% 0,12%

2015 P-Rokok 305.000.000.000 226.780.621.088 74,35% 16,32%

Total 1.954.646.510.760 1.389.271.272.464 71,07% 100,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2015

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) & bea

balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) merupakan sumber pendapatan

tertinggi bagi pajak daerah. PKB dan BBN-KB merupakan dua sumber yang

berasal dari pajak kendaraan yang berada di bawah kendali Provinsi Lampung

tepatnya Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung. Kantor Samsat Bersama

Bandar Lampung sebagai tempat untuk melakukan jasa pembayaran pajak
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selayaknya merupakan kantor pelayanan terbaik, namun yang terjadi dilapangan

adalah Samsat merupakan salah satu kantor pelayanan yang jauh dari kondisi baik

atau tepatnya memuaskan.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung merupakan pusat

aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya, sehingga

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus ditata dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang ada masih dihadapkan pada sistem

pemerintahan yang belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun

melalui media massa, misalnya prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian

jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak

transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan sebagainya, sehingga

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah (Surjadi, 2009: 7).

Kantor Samsat merupakan singkatan dari Sistem administrasi manunggal

pelayanan satu atap yang merupakan salah satu contoh organisasi pemerintah

yang menangani layanan pada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 5

Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut

Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi

dalam Kantor Samsat Bersama.
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Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit pelayanan

Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terdiri dari 3 unit kerja yang

saling terkait dan berhubungan, yaitu pihak Pemerintah Provinsi c.q.  Daerah,

Polri c.q. Kepolisian Daerah dan PT. AK Jasa Raharja. Dengan adanya 3 unit

kerja masalah yang ditemukan dalam pelayanan adalah bertemunya 3 (tiga)

kepentingan yang berbeda yang saling membutuhkan dan saling berhubungan,

namun menyatu dan saling berkaitan (Simbiosis Mutualistis). Ketiga unit kerja

ini sama-sama bertujuan memberikan pelayanan publik secara prima kepada

masyarakat. Pihak Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bertujuan

untuk peningkatan penerimaan daerah yang diperlukan bagi keperluan dana

pembangunan yang berasal dari sumber-sumber PAD, sedangkan di pihak lain

Polda lebih berkepentingan dalam masalah pengidentifikasian kepemilikan dan

keamanan.

Prasurvei peneliti yang dilakukan pada bulan agustus 2016 mendapatkan hasil

berupa data wajib pajak yang membayar pajak dari bulan juli 2015 hingga juni

2016. Berikut adalah grafik wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (R2) dan

roda empat (R4) Samsat Bandar Lampung :
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Grafik 1. Data Kendaraan yang membayar PKB & BBN-KB bulan Juli
2015 sampai dengan Juni 2016.

Sumber : Data Samsat Bandar Lampung 2015 dan 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa banyak sekali jumlah kendaraan yang

melakukan pembayaran pajak. Tentu saja tidak semua wajib pajak dilayani

dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil pra survey kuisioner yang penulis

lakukan dengan melihat kualitas layanan berdasarkan Kepmenpan 25 tahun 2004,

yaitu :

Kemudahan prasyarat layanan tidak baik, kesungguhan pegawai dalam
memberikan pelayanan tidak baik, jam layanan tidak sesuai semestinya,
kenyamanan serta kondisi peralatan pelayanan tidak baik (Hasil prasurvey
atas nama Koriyantoi pada tanggal 24 Oktober 2016)

Saya dari pagi jam 8.00 tidak dipanggil nama saya di bank sampai jam
13.00. Saya ke loket Tanya berkas saya dimana petugas loket bilang sudah
dibank, saya ke bank lagi dan hasilnya berkas saya tidak ketemu. Teman-
teman saya sudah selesai, saya bayar saja belum. Petugas tidak ada yang
bantu saya ketika saya kebingungan. Prosesnya sangat lama, petugas kurang
respon (Hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak yang mengurusi
proses perpanjangan motor pada tanggal 25 Oktober 2016 di Kantor Samsat
Bersama Bandar Lampung).
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Berdasarkan wawancara di atas, peneliti mencoba melihat kegiatan yang

dilakukan petugas. Terdapat 2 kegiatan di loket pendaftaran dan penetapan, terdiri

dari pengesahan (teliti ulang), perpanjangan (ganti stnk), BBN-II / Hernopol

(Balik nama), Rubah bentuk, warna dan sifat (Rubentina) serta BBN-1

(Kendaraan Baru). Terdapat 2 petugas pendaftaran dan 2 petugas penetapan (R2

dan R4) untuk pengesahan, perpanjangan, BBN-II, rubentina dan kendaraan baru.

Namun, untuk petugas penetapan rubentina dan perpanjangan sering tidak hadir,

sehingga ada rangkap tugas untuk menggantikan. Setelah itu, loket bank lampung

terdiri dari kasir 1,2 untuk pembayaran R2 atau motor dan kasir 3 untuk

pembayaran R4 (mobil). Setelah itu, loket cetak SKPD dan STNK masing-

masing 2 orang yaitu cetak SKPD dan STNK R2 satu orang dan cetak SKPD dan

STNK R4 satu orang. Setelah semua proses selesai diletakkan di loket

penyerahan, dibukukan dan diserahkan ke wajib pajak.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas SAMSAT terlah dilakukan oleh Ariyanti

Saputri dan Fransiska Winarni, M.Si pada Samsat Corner Mall Ambarukmo

Plaza, Yogyakarta. Dengan permasalahan sebagai berikut, yaitu Pertama terkait

sarana dan prasarana yang belum maksimal sehingga tidak mendukung upaya

perbaikan kualitas pelayanan. Kedua, adanya keluhan ketika wajib pajak tersebut

telah memasukkan berkas terlebih dahulu ke loket pelayanan dan ternyata berkas

wajib pajak yang antri di belakang dan memasukkan berkasnya setelahnya malah

diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu disebabkan tidak adanya nomor urut antrian

pelayanan di Samsat (dikutip dari laman eprints.uny.ac.id/21671

/10/Ringkasan.pdf pada tanggal 26 September pukul 06.05 WIB).
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Penelitian kedua terkait produktivitas Samsat telah dilakukan kepuasan

masyarakat rendah karena kurangnya kualitas layanan yang diberikan pegawai

Samsat Depok. Adanya pembeda pada masyarakat yang menggunakan seragam

tertentu dan menggunakan seragam biasa. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan

protes dari masyarakat terhadap produktivitas yang dilakukan pegawai (dikutip

dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/124052-SK%20011%2009%20Nov%20p%20...

pdf pada tanggal 26 September 2016 pukul 06.20 WIB).

Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah yang

mengurusi pembayaran pengesahan, perpanjangan, BBN-II / hernopol, rubentina,

mutasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Perpanjangan, BBN-II / hernopol,

mutasi untuk Kabupaten Pesawaran dan BBN-I untuk Kota Bandar Lampung,

Pesawaran, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Serta, pengesahan

kendaraan dinas untuk 1 dan 2 angka bagi seluruh kendaraan dinas di Provinsi

Lampung (Hasil Pra Riset di Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung pada

tanggal 1 Juni 2016).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan

oleh Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung. Kegiatan di atas berjalan dari hari

senin hingga sabtu dan tepatnya pukul 08.00 s/d 15.30 WIB untuk hari senin

hingga jumat dan 08.00 s/d 12.00 WIB untuk hari sabtu. Jam pelayanan samsat

dibuka untuk umum tanpa adanya jam istirahat siang seperti instansi pemerintah

lainnya. Jam istirahat hanya diberlakukan di hari jum’at, dan dihari lainnya

seluruh pegawai Samsat bergantian untuk beristirahat karena harus tetap

melakukan pelayanan.
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Adapun beberapa masalah real yang penulis temui ketika melakukan pra riset

disetiap hari nya di Kantor Samsat bersama Bandar Lampung adalah yang

pertama, kepuasan masyarakat rendah terhadap kualitas petugas Samsat. Hal ini

hampir terjadi setiap hari, dikarenakan wajib pajak yang menunggu terlalu lama

untuk pembayaran pajak. Terlebih proses bea balik nama, mutasi kendaraan dan

pindah alamat. Keluhan tersebut biasanya muncul akibat ketidaksesuaian yang

terjadi karena tuntutan masyarakat yang menginginkan proses cepat. Kedua,

realisasi dan target kendaraan yang tidak selalu mencapai target atau 100%.

Realisasi adalah besaran yang harus dicapai dari suatu kegiatan dalam organisasi.

Realisasi Samsat berarti besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dicapai

dalam kurun waktu 1 bulan. Berikut adalah data realisasi dan target pada bulan

Januari hingga September 2016 di Samsat Bandar Lampung:

Grafik 2. Realisasi dan Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sumber : Data diolah oleh penulis melalui data Samsat Bandar Lampung
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa pada bulan April 2016 realisasi pajak

kendaraan bermotor (PKB) mencapai 98,82%, Juli 2016 mencapai 61,95% dan

September 2016 mencapai 93,65%. Bulan Juli 2016 merupakan bulan terburuk

dalam capaian target PKB Samsat Bandar Lampung. Ketercapaian target tidak

tercapai dikarenakan masyarakat tidak mau membayar pajak ke Samsat secara

langsung. Penyebabnya adalah proses lama, petugas kurang respon dan kondisi

lingkungan Samsat yang tidak mendukung.

Ketiga, Kerjasama antar instansi yang tidak baik. Terlihat dari kehadiran yang

tidak tepat waktu, sehingga jam pelayanan suka tidak sesuai dengan jam

pelayanan yaitu jam 8.00, masih sering dipakainya petugas pendaftaran yaitu polri

untuk berbagai kegiatan ditlantas, polda dan dinas luar sehingga akan rangkap

tugas. Alur Administrasi yang tidak sesuai dengan tupoksi, tumpang tindih

administrasi antar instansi, tidak berfungsinya UPTD sebagai unit bantu

administtasi samsat.sehingga berdampak pada capaian visi misi instansi.

Keempat, pada instansi pemerintah, kompetensi merupakan sebuah momok yang

sangat sulit untuk dipenuhi. Belum lama ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara Taufik Effendi (Kompas 10 Desember 2010) dalam wawancaranya

mengatakan bahwa lebih dari 60% Pegawai dilingkungan Pemerintah tidak

memiliki keahlian khusus yang berarti tidak memiliki kompetensi yang sesuai

standar. Hal ini sesuai dengan masalah yang ditemui di Samsat yaitu pegawai

samsat yang kurang mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang IT dan aplikasi

berbasis web sehingga kurang maksimal dalam menangani dan memecahkan

permasalahan di Samsat.
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Melihat permasalahan di atas, penulis melihat terdapat banyak tuntutan akan

kebutuhan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Sehingga

perlu dilakukan peningkatan strategi mutu yaitu penerapan Sistem Manajemen

Mutu yang dapat memberikan jaminan bahwa harapan pelanggan akan terpenuhi.

Kepuasan pelanggan dalam bentuk jaminan mutu menjadi sangat penting terutama

bagi penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan Sistem Administrasi

Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung secara konsisten

mampu memberikan keyakinan bahwa keseluruhan proses dan penyelesaian

pekerjaan memenuhi kriteria pelanggan. Untuk itu penerapan Sistem Manajemen

Mutu pada proses pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan

salah satu bentuk upaya SAMSAT Bandar Lampung dalam peningkatan

pelayanan kepada wajib pajak (masyarakat) secara terus menerus dan

berkesinambungan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu yang bersifat

global yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang banyak diadopsi di

Indonesia. Penerapan sistem ini di Pemerintah Daerah relatif masih sangat sedikit

namun SAMSAT Bandar Lampung telah mencoba memulainya sejak tahun 2016

dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam proses

pelayanan Pengesahan 1 tahun, penelitian ulang ganti STNK 5 tahun, BBN,

Hernopol dan mutasi yang dilakukan melalaui sistem dua loket.

Penjelasan di atas memberikan gambaran setidaknya terdapat empat masalah real

yang mendeskripsikan masalah induk dari masalah - masalah tersebut yang terdiri

dari kepuasan masyarakat rendah terhadap kualitas petugas Samsat, realisasi dan

target kendaraan yang tidak selalu mencapai target 100%, kerjasama intansi yang
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tidak baik dan 60% pegawai dilingkungan pemerintah tidak memiliki keahlian

khusus yang berarti tidak memiliki kompetensi yang sesuai standar. Sehingga,

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat manajemen yang belum berjalan secara

maksimal di Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung. Berdasarkan

permasalahan topik dan terapan di atas, peneliti tertarik untuk mengajukan

rencana judul “Pengaruh Manajemen Mutu ISO 9001:2000 terhadap Kualitas

Pelayanan di Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh

Manajemen Mutu ISO 9001:2000 terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Samsat

Bersama Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Manajemen

Mutu ISO 9001:2000 terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Samsat Bersama

Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk lebih menambah

referensi terkait manajemen pemerintahan dengan focus of interest nya

menangani manajemen pelayanan publik sesuai dengan konsep mutu.



15

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Pendapatan

Provinsi Lampung khususnya Kantor Samsat Bandar Lampung untuk

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No Nama Judul
Penelitian

Masalah Pembahasan

1 Septantya
Chandra
Pamungkas

Pengaruh
Penerapan
ISO
9001:2000
terhadap
kinerja
pegawai
Sekretariat
Daerah
Pemerintah
Kota
Malang.

1. Kompetensi
Pegawai
rendah

2. Sumber daya
manusia tidak
terpenuhi

3. Pengelolaan
lingkungan
kerja yang
tidak baik

Variabel independen (X)
dalam penelitian ini
menggunakan klausu ISO
9001:2000 yaitu 6.2 yang
terdiri dari sumber daya
manusia, insfrastruktur
kerja dan lingkungan
kerja.

Teori yang digunakan
adalah teori kinerja dan
konsep yang berhubungan
dengan kompetensi,
sumber daya manusia dan
lingkungan kerja.

2 Niken
Damayanti

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Sesuai
Standar ISO
9001:2000 di
Samsat
Surakarta.

1. Komitmen
melaksanakan
birokrasi yang
profesional

2. Sumber daya
manusia yang
tidak efektif

3. Infrastruktur
tidak memadai

Variabel independen (X)
dalam penelitian ini
menggunakan klausul ISO
9001:2000 yaitu 6.2.2
yaitu kompetensi dan 6.3
yaitu infrastruktur.

Teori yang digunakan
adalah teori ISO, kualitas
sumber daya manusia dan
kepuasan pelanggan.

Sumber : Jurnal Septantya Chandra Pamungkas, 2013 dan Jurnal Niken
Damayanti Vol. 1 No.1, 2014 http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article
/view/804
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B. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Konsep Manajemen

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakan segala sumber daya

organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Karena itu dalam

menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan

sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat

sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi

dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai

dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis,

melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen,

dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh

organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Pengertian

manajemen menurut Hasibuan (2002:89) adalah ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. G.R. Terry dalam bukunya

Principles of Management yang dikutif oleh Dharma Setyawan Salam bahwa :

Management is a distinct process consisting of planing, organizing,
actuating, and controling, utilizing in each both science and art, and
followed on order to accomplish predetermined objectives.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan,
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004: 11).
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Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen

dapat diartikan sebagai suatu proses yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau

pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Manajemen menitik

beratkan pada kegiatan efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi, dengan

mengutamakan prinsip perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan organisasi.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan yaitu mengelola penyelengaraan pemerintahan secara

rasional, efisien dan efektif melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

yang optimum. seluruh proses aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada publik dapat mencapai sasaran yang tepat, yakni

dapat berdaya guna. Oleh karena itu penyelengaraan pemerintahan yang efektif

tidak lepas dari persoalan manajemen pemerintahan (Bambang, 2011:29).

Menurut Ott, Hyde dan Shafrits (1991:1) Manajemen pemerintahan adalah bagian

utama dari bidang kajian Administrasi Negara yang sangat luas. MP berkaitan

dengan fungsi-fungsi dan proses manajemen pada bagian disemua tingkatan

pemerintahan sebagai sector nirlaba. Berdasarkan penjelasan di atas, yang

dimaksud manajemen pemerintahan adalah melakukan kegiatan pemerintahan

demi tercapainya tujuan organisasi dengan prinsip efektif dan efisien.

3. Isu-isu aktual Manajemen Pemerintahan

Isu - isu actual yang menjadi perhatian MP pada decade 2000 - an yaitu sbb:

a. Manajemen teknologi informasi;
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b. Privatisasi;
c. Rasionalisasi dan akuntabilitas;
d. Perencanaan dan pengendalian;
e. Produktivitas dan penggunaan SDM yang efektif;
f. Pengukuran kinerja (performance benchmarking);
g. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
h. Barang publik global (global public goods);
i. Demokratisasi dan desentralisasi;
j. Hak asasi manusia dan keadilan

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan membahas tentang

produktivitas dan penggunaan SDM yang efektif sehingga akan menghasilkan

mutu organisasi yang baik. Manajemen yang baik akan menghasilkan mutu yang

baik sedangkan manajemen yang tidak baik akan menghasilkan mutu serta

kualitas yang tidak baik.

4. Dimensi Manajemen Pemerintahan

Dimensi-Dimensi Manajemen Pemerintahan adalah indikator ataupun variabel

pemerintahan yang dikaji dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi

arahan mengenai pengukuran terkait pemerintahan. Dimensi manajemen

pemerintahan, berupa :

1. Manajemen Perencanaan
2. Manajemen Keorganisasian
3. Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur
4. Manajemen Sumber-sumber Keuangan
5. Manajemen Kinerja
6. Manajemen Pelayanan Umum
7. Manajemen Pengawasan
8. Manajemen Kolaborasi dan Konflik.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

manajemen pelayanan umum tepatnya pelayanan publik di Kantor Samsat

Bersama Bandar Lampung.
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C. Tinjauan tentang Mutu

1. Pengertian Tentang Mutu

Mutu adalah keseluruhan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan konsumen, baik berupa kebutuhan

yang dinyatakan maupun kebutuhan yang tersirat (Ferry, 2009). Mutu adalah

suatu proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, baik internal maupun

eksternal. Mutu juga dapat dikaitkan sebagai suatu proses perbaikan yang

bertahap dan terus menerus (Al-Assaf, 2009)

Menurut Moenir (2002:52), terdapat beberapa faktor yang mendukung

berjalannya suatu pelayanan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu

pelayanan yaitu:

1. Kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan.
2. Aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan.
3. Organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.
4. Ketrampilan petugas.
5. Sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

2. Konsep Mutu Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management merupakan satu sistem yang saat ini mulai diterapkan

oleh perusahaan- perusahaan karena dianggap mampu mendukung kinerja

manajerialnya. Total Quality Management juga dikenal dengan Manajemen Mutu

Terpadu. Menurut Ishikawa dalam Nasution (2005:22), Total Quality

Management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian

dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun

berdasarkan konsep kualitas, team work, produktivitas, dan kepuasan pelanggan.
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Menurut Purwanto dalam Suharyanto (2005:7), TQM pada dasarnya merupakan

upaya untuk menciptakan a culture of continous improvement diantara para

karyawan dengan menerapkan berbagai teknik pemecahan permasalahan secara

kelompok dengan memusatkan perhatian pada kepuasan pelanggan. Menurut

Tjiptono (2003:4), TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha

yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan

terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Menurut Suharyanto (2005:62), TQM adalah sebuah kultur, dengan sifat yang

melekat di dalam kultur ini adalah sebuah komitmen sepenuhnya terhadap kualitas

dan sikap yang diperlihatkan melalui keterlibatan setiap individu dalam proses

perbaikan produk maupun jasa secara kontinyu, melalui penggunaan metode

ilmiah yang inovatif.

TQM menghendaki komitmen total dari manajemen dimana komitmen ini harus

disebarluaskan pada seluruh karyawan dan pada semua level atau departemen

dalam organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TQM adalah suatu

alat yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan yang melibatkan seluruh

personel dalam perusahaan dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus atas

produk, pelayanan, lingkungan yang berhubungan dengan produk perusahaan, dan

manajemen perusahaan melalui metode ilmiah yang inovatif. Pembahasan

mengenai metode TQM difokuskan pada tiga pakar utama yang merupakan

pelopor dalam pengembangan TQM. Mereka adalah W. Edwards Deming, Joseph

M. Juran, dan Philip B. Crosby.
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a. Metode W. Edwards Deming

Selama ini Deming dikenal sebagai Bapak gerakan TQM. Deming mencatat

kesuksesan dala memimpin revolusi kualitas di Jepang, yaitu dengan

memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian

proses statistik (SPC). Siklus ini dikembangkan untuk menghubungkan antara

operasi dengan kebutuhan pelanggan dan mem fokuskan sumber daya semua

bagian dalam perusahaan (riset, desain, operasi, dan pemasaran) secara terpadu

dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Siklus Deming adalah

model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward

Deming yang terdiri atas empat komponen utama secara berurutan yang

dikenal dengan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) dikutip dari laman

http://repository.unsada.ac.id/272/3/tri2.pdf.

Menurut W Edward Deming, Mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar

atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai

pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen,

sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas,

maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang

maupun jasa. Ada 14 poin W Edward Deming yang termasyhur dan merupakan

kombinasi baru tentang manajemen mutu dan seruan terhadap manajemen

untuk merubah pendekatannya, yaitu :

1. Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa dengan tujuan agar
bisa kompetitif dan tetap berjalan.

2. Adopsi falsafah baru.
3. Hindari ketergantungan inspeksi massa untuk mencapai mutu.
4. Akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga.
5. Tingkatkan dengan secara konstan sistem produksi dan jasa untuk

meningkatkan mutu dan produktivitas.
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6. Lembagakan pelatihan kerja.
7. Lembagakan kepemimpinan.
8. Hilangkan rasa takut agar setiap orang dapat bekerja secara efektif.
9. Uraikan kendala-kendala antar departemen.
10. Hapuskan slogan, desakan dan target serta tingkatkan produktifitas tanpa

menambah beban kerja.
11. Hapuskan standar kerja yang mengunakan quota numerik.
12. Hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas

keahliannya.
13. Lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat

dan peningkatan kwalitas kerja.
14. Tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan

transformasi.

b. Metode Joseph M. Juran

Juran mendefinisikan kualitas dalam kamiluszaman.blogspot.com/2017/07/
kontribusi-deming-juran-dan-crosby.html sebagai cocok atau sesuai untuk
digunakan (fitness for use), yang mengandung pengertian bahwa suatu barang
atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya.
Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran’s Basic Steps to Progress,
diantara nya adalah mencapai perbaikan terstruktur atas dasar
berkesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang
mendesak, mengadakan program pelatihan secara luas dan membentuk
komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi.
Menurut Jhosep Juran, Mutu ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for
use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan
pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu

1. Teknologi; yaitu kekuatan;
2. Psikologis, yaitu rasa atau status;
3. Waktu, yaitu kehandalan;
4. Kontraktual, yaitu ada jaminan;
5. Etika, yaitu sopan santun

c. Metode Philip B. Crosby

Crosby terkenal dengan manajemen zero defect dan pencegahan. Dalil
manajemen kualitas menurut Crosby adalah sebagai berikut: defenisi kualitas
adalah sama dengan persyaratan yang kualitas diterjemahkan sebagai tingkat
kebagusan atau kebaikan (goodness), sistem kualitas adalah pencegahan yaitu
pada masa lalu, sistem kualitas adalah penilaian (appraisal), kerusakan nol
(zero defect) merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Cara untuk
mencapai mutu dari produk atau jasa, menurut Crosby ada 14 langkah yang
dikutip dari laman http://digilib.unila.ac.id/20587/17/BAB%20II.pdf meliputi:
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1. Komitmen pada pimpinan. Inisiatif pencapaian mutu pada umumnya oleh
pimpinan dan dikomunikasikan sebagai kebijakan secara jelas dan
dimengerti oleh seluruh unsure pelaksana lembaga.

2. Bentuk tim perbaikan mutu yang bertugas merumuskan dan
mengendalikan program peningkatan mutu.

3. Buatlah pengukuran mutu, dengan cara tentukan baseline data saat
program peningkatan mutu dimulai, dan tentukan standar mutu yang
diinginkankan sebagai patokan. Dalam penentuan standard mutu
libatkanlah pelanggan agar dapat diketahui harapan dan kebutuhan
mereka.

4. Menghitung biaya mutu. Setiap mutu dari suatu produk/jasa dihitung
termasuk didalamnya antara lain: kalau terjadi pengulangan pekerjaan
jika terjadi kesalahan, inspeksi/supervise, dan test/percobaan.

5. Membangkitkan kedaran akan mutu bagi setiap orang yang terlibat dalam
proses produksi/jasa dalam lembaga.

6. Melakukan tindakan perbaikan. Untuk ini perlu metodologi yang
sistematis agar tindakan yang dilakukannya cocok dengan penyelesaian
masalah yang dihadapi, dan karenanya perlu dibuat suatu seri tugas-tugas
tim dalam agenda yang cermat. Selama pelaksanaan sebaiknya dilakukan
pertemuan regular agar didapat feed back dari mereka.

7. Lakukan perencanaan kerja tanpa cacat (zero defect planning) dari
pimpinan sampai pada seluruh staf pelaksana.

8. Adakan pelatihan pada tingkat pimpinan (supervisor training) untuk
mengetahui peranan mereka masing-masing dalam proses pencapaian
mutu, teristimewa bagi pimpinan tingkat menengah. Lebih lanjut juga
bagi pimpinan tingkat bawah dan pelaksananya.

9. Adakan hari tanpa cacat, untuk menciptakan komitmen dan kesadaran
tentang pentingnya pengembangan staf.

10. Goal setting. Setiap tim/bagian merumuskan tujuan yang akan dicapai
dengan tepat dan harus dapat diukur keberhasilannya.

11. Berusaha menghilangkan penyebab kesalahan. Ini berarti sekaligus
melakukan usaha perbaikan. Salah satu dari usaha ini adalah adanya
kesempatan staf mengkomunikasikan kepada atasannya mana diantara
pekerjaannya yang sulit dilakukan.

12. Harus ada pengakuan atas prestasi bukan berupa uang tapi misalnya
penghargaan atau sertifikat dan lainnya sejenis.

13. Bentuk suatu Komisi Mutu, yang secara profesional akan merencanakan
usaha-usaha perbaikan mutu dan menoneter secara berkelanjutan.

14. Lakukan berulangkali, karena program mencapai mutu tak pernah akan
berakhir.

3. Konsep Tentang International Organization for Standardization (ISO) 9000

ISO 9000 adalah seri standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO

merupakan terapan manajemen pelayanan mutu yang di adobsi untuk Indonesia
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sehingga ISO 9000 dapat dikatakan sebagai sistem manajemen mutu. Seri standar

ISO 9000 digunakan untuk mendokumentasikan, menerapkan sistem manajemen

mutu. Seri standar ISO 9000 ini menjelaskan tiga model sistem mutu dan

memberikan panduan penggunaan standar internasional sistem mutu. ISO 9000

adalah standar untuk desain, produk, penjualan dan layanan produk. Disini produk

obat merupakan produk fisik maupun prroduk lunak (jasa). Seri ISO 9000

merupakan standar untuk mengendalikan kualitas. Bahkan di tahun-tahun

belakangan ini ISO 9000 dianggap sebagai pedoman untuk menjalankan usaha

yang bertaraf internasional.

Standar dari ISO 9000 merupakan dokumen yang dapat diterapkan hampir

disemua jenis usaha, mulai dari lembaga kesehatan, perbankan, pabrk, usaha alat-

alat berat, perusahan farmasi, hingga perusahaan pembuat makanan. ISO 9000

mendorong setiap perusahaan untuk menentukan elemen-elemen yang

mempengaruhi proses dihasilkannya produk yang konsisten. ISO 9000 series

memiliki standar, pedoman dan laporan teknis terdiri:

1. ISO 9000:2000, dasar dan kosa kata sistem manajemen mutu dibuat sebagai
langkah awal untuk memahami standar dasar yang membantu ketika sistem
digunakan.

2. ISO 9001:2000, persyaratan sistem manajemen mutu, berisi persyaratan
standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam
memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang sesuai.

3. ISO 9004:2000, pedoman untuk kinerja peningkatan sistem manajemen,
pedoman yang menyediakan acuan dalam peningkatan berkelanjutan untuk
memberikan keuntungan bagi semua pihak semua pihak termasuk kepuasan
pelanggan.

4. ISO 19011, pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan,
pedoman untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam mencapai sasaran
mutu, dapat juga digunakan untuk audit internal maupun audit pemasok.
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5. ISO 90005:1995, manajemen mutu pedoman untuk rencana mutu, pedoman
untuk membantu dalam persiapan, tinjauan penerimaan dan revisi rencana
mutu.

6. ISO 90006:1997, manajemen mutu yaitu pedoman mutu untuk manajemen
proyek, pedoman membantu dalam memastikan mutu dari proses dan produk
proyek.

7. ISO 90007:1995, manajemen mutu yaitu pedoman untuk susunan
manajemen.

8. ISO/DIS 1001, persyaratan jaminan mutu untuk pengukuran peralatan.

9. ISO 10013:1995, pedoman untuk mengembangkan manual manual mutu,
pedoman dalam mengembangkan dan memelihara manual mutu.

10. ISO 10014:1998, pedoman untuk pengelolaan ekonomi mutu, pedoman dalam
pengembangan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan strategi dan sistem
pelatihan yang mempengaruhi mutu produk.

11. ISO 10015:1999, manajemen mutu yaitu pedoman pelatihan, pedoman dalam
pengembangan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan strategi dan
sistem pelatihan yang mempengaruhi mutu produk.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan ISO 9001: 2000

dalam melihat manajemen mutu yang ada di Kantor Samsat Bandar Lampung.

Selain melihat manajemen mutu, dalam penelitian ini akan diarahkan pada

pengukuran kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat

Bandar Lampung.

4.Konsep Manajemen Mutu International Organization for Standardization
(ISO) 9001:2000

ISO 9001:2000 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kualitas.

ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk

desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas, bertujuan untuk

menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan/atau jasa) yang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan



27

dapat merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan, dimana organisasi yang

dikontrak itu bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dari produk-produk

tertentu, atau merupakan kebutuhan dari pasar tertentu, sebagaimana ditentukan

oleh organisasi.

ISO 9001:2000 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang dan/atau jasa).

Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001:2000, sehingga tidak dapat

menginspeksikan suatu produk terhadap standar-standar produk, ISO 9001:2000

hanya merupakan standar manajemen kualitas. Suatu sistem manajemen mutu

merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar

untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses

dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau

persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi menerapkan

praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

dan pasar. Karakteristik umum dari sistem manajemen mutu adalah sebagai

berikut :

1. Sistem manajemen mutu mencakup suatu lingkup yang luas dari aktivitas-
aktivitas dalam organisasi modern. Mutu dapat di definisikan melalui lima
pendekatan utama:

2. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini
sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja.

3. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan kesalahan sehingga
bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif.

4. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: tujuan (object tives),
pelanggan (costumers), hasil-hasil (out-put), pemasok (suppliers) dan
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pengukuran untuk umpan balik (measurements for feedback and feedforward).

ISO 9001:2000 disusun berlandaskan pada delapan prinsip manajemen kualitas.

Prinsip- prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen senior sebagai suatu

kerangka kerja (frame work) yang membimbing organisasi pada peningkatan

kinerja. tujuannya adalah sebagai pedoman dalam memimpin organisasi kearah

perbaikan komitmen dan untuk mengimprovisasi komitmen organisasi sistem agar

proses yang berlangsung sesuai dengan fokus utama, yaitu effectivity continual

improvement. Penjelasan 8 (delapan) prinsip manajemen yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Fokus Pada Pelanggan (Customer Focus)

Organisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen
organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang & yang akan
datang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha
melebihi ekspektasi pelanggan.

Suatu perusahaan atau organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan
karena pelanggan adalah kunci meraih kesuksesan dalam mencapai tujuan
akhir perusahaan (meraih keuntungan). Oleh karena itu, organisasi harus
memahami kebutuhan atau keinginan pelanggan pada saat ini maupun di masa
mendatang, agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan mampu melebihi
harapan pelanggan serta secara proaktif mampu menetapkan level kepuasan
pelanggan. Semua aktivitas perencanaan dan implementasi sistem digunakan
untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manfaat penerapan fokus pelanggan,
yaitu:

a. Meningkatkan penerimaan dan pangsa pasar,
b. Meningkatkan efektivitas,
c. Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengulangan transaksi.

Tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan sangat berkaitan dengan
standar kualitas barang/jasa ynag mereka nikmati. Untuk menilai suatu
organisasi dalam memberikan pelayanan Parasuraman dalam Zeithaml &
Bitner (1996:118) mengatalam ada 5 prinsip yaitu tangibles (bukti nyata),
realibility (terpercaya), responsiveness (respon), assurance (kepastian) dan
emphaty (empati). Kelima prinsip di atas diturunkan menjadi pernyataan yang
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harus dijalankan agar pelanggan menjadi sangat puas atau setidaknya terpenuhi
ekspektasinya. Pernyataan tersebut adalah:

a. Memahami pelanggan, pelanggan adalah manusia yang harus dikelola
keinginan nya. Memahami pelanggan berarti memahami kebutuhannya, dan
apabila telah terpenuhi kebutuhannya maka langkah berikutnya akan terasa
mudah dilakukan.

b. Membuat pelanggan mengerti semua layanan. Pelanggan yang sudah datang
ke perusahaan bisa dipastikan telah memiliki kepercayaan dengan produk
layanan yang disediakan atau setidaknya mereka telah mendengar berita
positif tentang perusahan. mereka harus mengetahui secara lengkap dan
jelas semua produk layanan yang perusahaan miliki.

c. Menciptakan kesan positif. Hal sederhana yang harus dilakukan adalah
dengan memberikan senyum, sapa dan salam, menjaga kebersihan, mau
mendengarkan dan membantu dengan tulus serta cepat dan tanggap.

d. Senantiasa menggunakan kata-kata positif. Tidak pernah menyalahkan
pelanggan dan tidak menggunakan kata- kata negative, memberikan rasa
aman dan memperhatikan pelanggan.

e. Mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Apabila
selama ini pelanggan sudah merasa puas dengan produk dan layanan maka
perusahaan wajib mempertahankannya dan menjadikan perbaikan secara
terus-menerus agar menjadi semakin baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator focus pada pelanggan dalam

penelitian ini adalah memahami pelanggan, menciptakan kesan positif dan

mempertahankan yang sudah baik diiringi dengan melakukan perbaikan-

perbaikan.

2. Kepemimpinan (Leadership)

Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari
organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal
agar orang- orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam pencapaian
tujuan-tujuan organisasi. Setiap pimpinan harus menunjukkan kepemimpinan
nya atau ketauladan nya dengan komitmen yang konsisten bagi penerapan
SMM dalam organisasi. Pimpinan harus dapat menciptakan suatu lingkungan
yang kondusif dan serasi dengan melibatkan semua karyawan dalam mencapai
sasaran mutu organisasi. Ketauladanan untuk konsisten menerapkan SMM
akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga semua karyawannya
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termotivasi untuk selalu bekerja efektif dan efisien dengan SMM. Manfaat
menerapkan kepemimpinan mengawali implementasi system bahwa semua
gerak organisasi selalu terkontrol dalam satu komando dengan komitmen yang
sama dan gerak dari sinergi pada setiap unsur. Penerapan prinsip
kepemimpinan dalam hal ini lebih mengarah pada:

a. Penciptaan visi yang jelas untuk masa depan organisasi.
b. Penetapan target, tujuan dan sasaran.
c. Menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi pekerjanya.
d. Kebebasan bertindak dengan tanggung jawab.
e. Menjadi contoh dalam hal kejujuran, moral dan penciptaan budaya kerja.
f. Penciptaan kepercayaan (trust).

Kepemimpinan menurut Robbins dalam Tjiptono (2001:152) adalah
kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi kualitas harus merupakan inisiatif
dan komitmen dari manajemen.

Indicator untuk maenjadi kepemimpinan yang berkualitas dilihat dari cara
sebagai berikut :

a. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan.
b. Kemampuan menyusun, menyelesaikan dan menempatkan orang-orang

yang tepat.
c. Pengetahuan tentang alat-alat teknis dan prosedur yang digunakan.
d. Kemampuan mengorganisasikan pekerjaan.
e. Sikap memegang teguh ucapan dan menepati janji.
Kepemimpinan dalam manajemen mutu mempunyai 4 indikator yang
digunakan untuk peningkatan mutu, yaitu :

a. Melimpahkan wewenang untuk membuat keputusan.
b. Memberi semangat dan motivasi untuk berinisiatif dan berinovasi.
c. Memperhatikan sumber daya manusia.
d. Kepemimpinan yang tersebar.

3. Keterlibatan Orang (Involvement of people)

Orang / karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting
dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan
memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi.
SMM tidak dapat dilaksanakan secara sendiri tanpa peran personel-personel
yang terlibat dalam organisasi. Karyawan yang melaksanakan kegiatan proses
produksi pada semua tingkatan harus dilibatkan dalam SMM agar
penerapannya efektif. Karyawan akan merasa terlibat dan termotivasi
melaksanakan SMM sebagai kepatuhan strategik dalam mencapai kinerja
prima dan mampu memuaskan pelanggannya. Karyawan merupakan esensi
dari organisasi dalam rangka kebutuhan bagi penerapan SMM yang harus
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ditingkatkan kesejahteraannya. Seluruh personel dalam semua level adalah inti
organisasi, sehingga diharapkan mampu:

a. mengidentifikasi tanggungjawab dan wewenang
b. mengidentifikasi kompetensi, kebutuhan, penyediaan dan meng-evaluasi

pelatihan, serta memelihara catatan pelatihan.
c. Mengidentifikasi dan mengendalikan faktor manusia dan area kerja untuk

mencapai kesesuaian produk.
d. Menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas dalam mencapai tujuan -

tujuan organisasi.
e. Personel (karyawan) giat untuk berpartisipasi dalam perbaikan

berkesinambungan.

Karyawan dalam keterlibatan yang tinggi dengan kuat memihak pada jenis
kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu (Robbins,
2003:91). Factor-faktor keterlibatan kerja dilihat dari sejauh mana seorang
karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh kemampuannya dalam membuat
peningkatan kesuksesan suatu organisasi. Factor tersebut adalah :

a. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan.
Aktif berpartisipasi alam pekerjaan dapat menunjukkan seorang pekerja
terlibat dalam pekerjaannya.

b. Menunjukkan pekerjaannya sebagai yang utama.
Apabila karyawan tersebut merasa bahwa pekerjaannya adalah hal yang
utama. Seorang karyawan akan selalu berusaha yang etrbaik untuk
pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya sebagi pusat yang menarik
dalam hidup yang pantas untuk diutamakan.

c. Melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang penting bagi harga diri.
Apabila pekerjaan tersebut dirasa berarti dan sangat berharga baik secara
materi dan psikologi bagi epkerja tersebut maka pekerja tersebut akan
menghargai dan akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin.

4. Pendekatan Proses (Process Orientation)

Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien, apabila aktivitas dan
sumber- sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu
proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material,
metode, mesin dan peralatan, dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai
tambah output bagi pelanggan.

Penerapan SMM diawali dengan mengidentifikasi dan menetapkan proses kerja
yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Rencana dan
kendali proses harus ditetapkan secara efektif untuk mencegah penyimpangan
dan ketidaksesuaian yang akan terjadi. Pendekatam proses merupakan urutan
untuk mengubah masukan menjadi bentuk keluaran yang sesuai dengan yang
diinginkan atau direncanakan.
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Tujuan pendekatan proses adalah sumber data cukup sesuai menurut spesifikasi
yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini menurut setiap bagian atau
fungsi untuk memilih visi terhadap kepuasan pelanggan melalui: orientasi hasil
efektif, sumber daya dan aktivitas dikendalikan sebagai proses, secara
sistematis dapat mengidentifikasi dan mengendalikan proses yang digunakan
untuk memastikan kesesuaian produk. Aktivitas implementasi sistem selalu
mengikuti alur proses yang terjadi dalam organisasi. Manfaat dari penerapan
pendekatan proses, yaitu:

a. Efektivitas penggunaan sumber daya,
b. Waktu siklus produksi lebih pendek,
c. Hasil-hasil menjadi meningkat, konsisten dan dapat diperkirakan,
d. Kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan terfokus.
Mutu ISO 9001:2000 merupakan kumpulan aktivitas yang saling berhubungan
sehingga dapat mengubah input (material, persyaratan dan instruksi) menjadi
output (barang dan jasa). Pendekatan proses dalam konteks ini mensyaratkan
organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan dan
melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Pendekatan secara proses
diperlukan saat menyusun dan menerapkan system mutu. Hal ini menuntut
setiap bagian/fungsi untuk memiliki visi terhadap kepuasan pelanggan.

5. Pendekatan Sistem Terhadap Manajemen (System Approach to
Management)

Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan, dari proses- proses yang
saling berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan kontribusi pada
efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuannya. Setiap
pimpinan harus merencanakan dan mengembangkan sistem yang sesuai untuk
memenuhi persyaratan. Setiap aktivitas dalam organisasi harus dilandasi
dengan sistem yang harus dikomunikasikan kepada semua karyawan pada
organisasi. Pendekatan sistem pada manajemen didefinisikan sebagai
identifikasi pemahaman dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait
untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan atau organisasi dengan
efektif dan efisien.

Mengidentifikasikan, memahami dan mengendalikan sistem dan interaksi
antar proses untuk memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi
organisasi, sehingga suatu organisasi mampu menetapkan sasaran mutu tiap
proses, menetapkan interaksi dan rangkaian proses, memantau dan mengukur
efektivitas tiap proses.

6. Peningkatan Terus Menerus (Continual Improvement)

Peningkatan terus- menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus
menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus- menerus didefinisikan
sebagai suatu proses sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-
menerus meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi organisasi untuk
memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Peningkatan terus- menerus
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mambutuhkan langkah- langkah konsolodasi progresif, menanggapi
perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, dan akan menjamin suatu
evolusi dinamik dari sistem manajemen mutu.

Perbaikan berkelanjutan merupakan bagian dari peningkatan kinerja organisasi
untuk mencapai sasaran mutu. Peningkatan berkelanjutan harus dijadikan
sasaran dan tujuan tetap organisasi, sehingga sasaran tetap organisasi dapat
diketahui dan ditetapkan. Kemudian organisasi memantau kinerja melalui
sasaran mutu yang terukur setiap fungsi terkait dari tingkatan dengan cara:
audit internal, tinjauan manajemen, corrective and preventive. Manfaat
penerapan perbaikan berkelanjutan, adalah:

a. Meningkatkan keunggulan kinerja melalui perbaikan kemampuan
organisasi.

b. Kesesuaian dari aktivitas-aktivitas perbaikan pada semua tingkat terhadap
tujuan strategic organisasi.

c. Fleksibelitas bereaksi secara cepat terhadap kesempatan yang ada.

7. Pendekatan Faktual Dalam Pembuatan Keputusan (Factual Approach to
Decision Making)

Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data
dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga
masalah- masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

Keputusan efektif harus didasarkan pada analisis data pengukuran dan
informasi obyektif sesuai fakta yang valid, jelas dan tidak bias. Analisis data
dari berbagai sumber yang jelas dan terdokumentasikan untuk menentukan
kinerja organisasi sesuai rencana, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
disamping menetapkan keputusan dan tindak lanjut yang diperlukan. Data dan
informasi tersebut harus dapat diolah dengan metode statistik yang sesuai.
Pengambilan keputusan yang efektif didasarkan pada analisa data, informasi
yang tepat harus didasarkan pada tahap logika, analisa data, informasi yang
tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Manfaat dari penerapan pendekatan
fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu:

a. Keputusan-keputusan berdasarkan informasi akurat,
b. Meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan

melalui referensi terhadap catatan-catatan factual, dan
c. Meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang, mengubah opini dan

keputusan.

8. Hubungan Pemasok Yang Saling Menguntungkan (Mutually Beneficial
Supplier Relationship)

Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu hubungan
yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam
menciptakan nilai tambah. Pemasok atau penyedia jasa merupakan unsur yang
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tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan suatu organisasi. Pemasok merupakan
bagian dari SMM organisasi yang harus dikendalikan untuk mencapai suatu
nilai hubungan yang saling bermanfaat dan saling menguntungkan dalam
menghasilkan produk atau jasa bermutu. Komunikasi yang jelas dengan
penyedia jasa agar selalu konsisten menerapkan SMM. Kerjasama strategik
antara pengguna dan penyedia jasa akan menjamin kehandalan proses kerja
dengan hasil produk atau jasa secara tepat waktu, biaya yang murah dan
memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan.

Organisasi dan pemasoknya saling ketergantungan dan sudah selayaknya
merupakan hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatkan
kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai, hubungan yang saling
menguntungkan itu didasari pada tahap menetapkan dan mendokumentasikan
persyaratan kemampuan kedua organisasi untuk mengendalikan produk yang
dipasok. Manfaat penerapan hubungan dengan pemasok yang saling
menguntungkan adalah:

a. Meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua pihak,
b. Meningkatakan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi

perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan,
c. Mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini menggunakan 4 prinsip

manajemen yaitu fokus pada pelanggan yang dalam hal ini disebut wajib pajak,

kepemimpinan, pendekatan proses dan keterlibatan orang.

5. Klausul - klausul ISO 9001:2000

1. Ruang Lingkup
Terdiri dari 1.1 umum dan 1.2 aplikasi.

2. Rujukan normatif,

3. Istilah dan definisi,

4. Sistem manajemen mutu
Terdiri dari 4.1 persyaratan umum dan 4.2 persyaratan dokumentasi.

5. Tanggung jawab manajemen
Terdiri dari 5.1 komitmen, 5.2 fokus pada pelanggan, 5.3 kebijakan mutu, 5.4
perencanaan, 5.5 tanggung jawab dan 5.6 tinjauan manajemen.

6. Manajemen sumber daya
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Terdiri dari 6.1 penyediaan sumber daya, 6.2 sumber daya manusia
(kompetensi, pelatihan), 6.3 insfrastruktur (fasilitas, sistem, jasa) dan 6.3
lingkungan kerja (kebijakannya).

7. Realisasi produk
Terdiri dari 7.1 perencanaan realisasi produk, 7.2 proses yang terkait dengan
pelanggan, 7.3 perancangan dan pengembangan, 7.4 pembelian, 7.5 produksi
dan pelayanan, 7.6 pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran.

8. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan
Terdiri dari 8.1 pemantauan dan pengukuran, 8.2 pengendalian produk yang
tidak sesuai, 8.3 analisis data dan 8.4 penyempurnaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan memfokuskan

manajemen mutu ISO 9001:2000 dengan melihat klausul-klausul seperti yang

telah dijelaskan. Klausul yang penulis gunakan untuk melihat seberapa besar mutu

pelayanan di Kantor Samsat Bandar Lampung adalah klausul 6.3 insfrastruktur /

fasilitas dan sistem, 5.3 kebijakan dan 6.2 kompetensi. Klausul 5 dan 6 dipilih

karena dua klausul tersebut yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada

di Kantor Samsat Bandar Lampung yaitu terkait manajemen dan sumber daya

manusia. Selain itu, klausul 5 dan 6 dapat didekatkan untuk mengukur

permasalahan yang ada di instansi pemerintah atau mengurusi pelayanan publik

kepada wajib pajak.

a. Konsep Tentang Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam

menggunakan jasa perusahaan tersebut. Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang

ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen (Tjiptono

Fandi, 1997). Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen

dalam usaha yang bergerak di bidang jasa, maka segala fasilitas yang ada yaitu
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kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior, dan eksterior serta kebersihan

fasilitas harus diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang

dirasakan atau didapat konsumen secara langsung. Pelanggan memang harus

dipuaskan, sebab kalau tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi

pelanggan pesaing. Hal ini akan menjadikan penurunan penjualan dan pada

gilirannya akan menurunkan pendapatan perusahaan.Sedangkan menurut

Kotler (2005:75), mendefinisikan fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat

peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung

kenyamanan konsumen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fasilitas

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fasilitas adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan tujuan organisasi

Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan desainnya.
Sebagai contoh desain hotel perlu mempertimbangkan ventilasi yang
memadai, kamar dengan fasilitas yang baik, ruang tunggu yang nyaman.
Desain fasilitas yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya
perusahaan mudah dikenali dan desain interior bisa menjadi ciri khas atau
petunjuk mengenai sifat jasa didalamnya.

2. Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat

Setiap perusahaan jasa membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan fasilitas
jasanya. Dalam menentukan lokasi fisik diperlukan beberpa faktor yaitu
kemampuan finansial, peraturan pemerintah berkaitan dengan kepemilikan
tanah dan pembebasan tanah dan lain- lain.

3. Fleksibilitas

Fleksibilitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering
berfluktuasi dan jika spesifikasi jasa cepat berkembang, sehingga resiko
keuangan relatif besar. Kedua kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus
dapat disesuaikan dengan kemungkinan perkembangan di masa datang.

4. Faktor estesis
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Fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik akan dapat meningkatkan sikap
positif pelanggan terhadap suatu jasa, selain itu aspek karyawan terhadap
pekerjaan dan motivasi kerjanya juga meningkat. Aspek-aspek yang perlu
ditata meliputi berbagai aspek. Misalnya tinggi langit-langit bangunan,
lokasi jendela dan pintu, bentuk pintu yang beraneka ragam dan dekorasi
interior.

5. Masyarakat dan lingkungan sekitar

Masyarakat (terutama masalah sosial dan lingkungan hidup) dan lingkungan
disekitarnya fasilitas jasa memainkan peranan penting dan berpengaruh
besar terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempertimbangkan
faktor ini, maka kelangsungan hidup perusahaan bisa terancam.

Konsumen yang ingin mencari kenyamanan selama proses menunggu

pelaksanaan layanan jasa akan lebih merasa nyaman bila fasilitas yang

digunakan oleh pelanggan dibuat nyaman dan menarik. Unsur–unsur yang

perlu dipertimbangkan dalam penyediaan fasilitas dalam usaha jasa, yaitu

(Tjiptono, 2001:46-48):

a. Pertimbangan/perencanaan spasial. Aspek–aspek seperti proporsi,
tekstur, warna dan lain–lain dipertimbangkan, dikombinasikan dan
dikembangkan untuk memancing respon intelektual maupun emosional dari
pemakai atau orang yang melihatnya.

b. Perencanaan ruang. Unsur ini mencakup perencanaan interior dan
arsitektur, seperti penempatan perabotan dan perlengkapannya dalam
ruangan, desain aliran sirkulasi, dan lain–lain. Seperti penempatan ruang
tunggu perlu diperhatikan selain daya tampungnya, juga perlu diperhatikan
penempatan perabotan atau perlengkapan tambahannya.

c. Perlengkapan/perabotan. Perlengkapan/perabotan berfungsi sebagai
sarana yang memberikan kenyamanan, sebagai pajangan atau sebagai
infrastruktur pendukung bagi penggunaan barang para pelanggan. Yang
dimaksud dengan perlengkapan dalam penelitian ini seperti: ketersediaan
listrik, meja atau kursi, internet hot spot area, lukisan atau bacaan, peralatan
tulis dan lain-lain.

d. Tata cahaya dan warna. Tata cahaya yang dimaksud adalah adalah warna
jenis pewarnaan ruangan dan pengaturan pencahayaan sesuai sifat aktivitas
yang dilakukan dalam ruangan serta suasana yang diinginkan. Warna dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, menimbulkan kesan rileks,
serta mengurangi tingkat kecelakaan. Warna yang dipergunakan untuk
interior fasilitas jasa perlu dikaitkan dengan efek emosional dari warna yang
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dipilih.

e. Pesan–pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek penting dan saling
terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, penempatan, pemilihan
bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk
perwajahan lambang atau tanda yang dipergunakan untuk maksud tertentu.
Seperti foto, gambar berwarna, poster, petunjuk peringatan atau papan
informasi (yang ditempatkan pada lokasi/tempat untuk konsumen).

f. Unsur pendukung. Keberadaan fasilitas utama tidak akan lengkap tanpa
adanya fasilitas pendukung lainnya, seperti: tempat ibadah; toilet; tempat
parkir, tempat lokasi makan dan minum, mendengarkan musik atau
menonton televisi, internet area yang luas yang selalu diperhatikan tingkat
keamanannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, fasilitas yang akan menumbuhkan persepsi

positif dari wajib pajak kepada Kantor Samsat Bandar Lampung adalah

berkenaan dengan perabotan/perlengkapan, pesan-pesan yang disampaikan

secara grafis dan unsur pendukung yang ada di Kantor Samsat Bandar

Lampung.

b. Konsep Tentang Kebijakan

Anderson dalam Winarno (2002:21) merumuskan kebijakan sebagai langkah

tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Formulasi Kebijakan

Menurut Winarno (1989:53), Formulasi kebijakan sebagai suatu proses, dapat

dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah

memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan

kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu

alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil
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dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada

bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu

keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga

resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan

yang dipilih.

2. Implementasi Kebijakan

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

(Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87).

3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Arikunto (2004:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan

informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan

kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam peneitian ini peneliti menggunakan

implementasi dan evaluasi dalam konsep kebijakan. Namun formulasi tidak

digunakan dalam melihat manajemen mutu ISO di Kantor Samsat Bandar

Lampung, karena untuk tataran formulasi hanya berlaku untuk sampel yang
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manajemen puncak bukan wajib pajak seperti di dalam penelitian ini.

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber

daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. (A.G Subarsono,2009:37).

1. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi
dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor)
kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang
bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk
melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut
tidak akan bisa efektif. Menurut Winarno (2002), sumber-sumber yang akan
mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari: staf, kewenangan, informasi
dan sarana prasarana.

4. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang
menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada
orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting,
karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Widjaja (2000), unsur-unsur
yang terdapat dalam setiap proses komunikasi terdiri dari:sumber pesan,
komunikator, komunikan, pesan.

5. Faktor Disposisi

Disposisi sebagaimana yang dijelaskan oleh Subarsono (2005) adalah watak
dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran,
komitmen, sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sifat atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan tidak efektif. Disposisi oleh implementor ini
mencakup tiga hal penting yaitu respon terhadap kebijakan, kognisi dan
intensitas.

6. Faktor Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan
sudah mencukupi dan para implementor telah mengetahui apa dan
bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk
melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif,
karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan
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yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi
sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang
telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang
baik. Menurut George C.Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat
mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu
dengan melakukan Standard Operating Prosedure (SOP) dan melaksanakan
fragmentasi.

c. Konsep Tentang Sistem

Istilah sistem dari bahasa Yunani yaitu Systema yang berarti penempatan atau

mengatur. Pengertian system menurut Mulyadi (2008:2) adalah sekelompok

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian sistem menurut Widjajanto (2008:2) adalah sesuatu yang memiliki

bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui

tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Dari defenisi di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari banyak komponen yang saling

berhubungan. Meskipun setiap sistem mempunyai fungsi yang berbeda namun

semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama.

Prosedur system berjalan dilakukan untuk menghasilkan rancangan sistem baru

yang diasumsikan dapat memperbaiki kinerja sistem yang ada, tahap pertama

yang harus dilakukan adalah dengan mempelajari dan mengevaluasi prosedur

sistem yang sedang berjalan. Pemahaman terhadap sistem yang telah ada atau

yang sedang berjalan dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap

bagaimana sistem tersebut berjalan. Data dan arus informasi mengenai sistem

yang bersangkutan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian secara

terperinci.



42

Konsep sistem telah berkembang menjadi “Teori Sistem” (The systems theory),

yang menggunakan pendekatan interdisiplin untuk mempelajari sistem. Teori

Sistem dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy, William Ross Ashby dan

lainnya pada dekade 1940-an sampai 1970-an, dengan berbasiskan prinsip-

prinsip ilmu fisika, biologi, dan teknik.

Lalu kemudian termasuk ilmu filsafat, sosiologi, teori organisasi, manajemen,

psikoterapi, dan ekonomi. Dua objek yang menjadi fokus utama Teori Sistem

adalah kompleksitas (complexity) dan kesalinghubungan (interdependence).

Kelangsungan sistem ditentukan oleh pertukaran masukan dan keluaran dengan

lingkungannya.

d. Konsep Tentang Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan

mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Trotter

dalam Saifuddin (2004:46) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten

adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan

mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna Thoha (2008:79) kompetensi adalah

kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu

memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi

sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.
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Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary dalam Sri Lastanti (2005:85)

mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Di mana ahli

didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu

atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari

pelatihan dan pengalaman. Menurut Byars dan Rue (1997) kompetensi

didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh

seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau

juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk

pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja.

Pertimbangan kebutuhan kompetensi mencakup:

a. Permintaan masa mendatang berkaitan dengan rencana dan tujuan

strategis dan operasional organisasi.

b. Mengantisipasi kebutuhan pergantian manajemen dan karyawan.

c. Perubahan pada proses dan teknologi dan peralatan organisasi

d. Evaluasi kompetensi karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan

proses yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mengandung bagian kepribadian

yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat

diprediksikan pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang

berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang

digunakan. Analisa kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan

karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui

efektivas tingkat kinerja yang diharapkan.
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Faktor yang Memengaruhi Kompetensi

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat dipengaruhi.

Michael Zwell dalam Wibowo (2007:102) mengungkapkan bahwa terdapat

beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang,

yaitu sebagai berikut.

a. Keyakinan dan nilai-nilai
Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat
mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif
dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau
berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang harus berpikir
positif tentang dirinya, maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri
orang yang berpikir ke depan.

b. Pengalaman
Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman. Diantaranya
pengalaman dalam mengoragnisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok,
menyelesaikan masalah, dsb. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan
organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan
organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam
lingkungan. Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit pemikiran
strategis kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang telah
menggunakan penmikiran stragtegis bertahun-tahun.

c. Motivasi
Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan,
memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat
memberikan pengaruh positiv terhadap motifasi seseorang bawahan.

d. Isu Emosional
Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Misal, takut
membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi
bagian, semubanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

e. Kemampuan Intelektual
Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti, pemikiran analitis,
dan pemikiran konseptual.
.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator kompetensin pegawai yang dapat

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah pengalaman, isu

emosional dan kemampuan intelektual.
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D. Tinjauan tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta

kualitas SDM aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih ada

pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa.

Menurut Moenir (2003:6) dalam Pasolong (2010:128) mengatakan bahwa

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara

langsung. Sedangkan menurut Sinambela (2005:5) dalam Pasolong (2010:128)

Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan

dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan

oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan

terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti lugas, bukan dengan cara yang

tradisional), terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab
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itulah menurut Ibrahim (2008:19-20) setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur

dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut,
harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga
tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap
berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.

c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan
agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi/ Lembaga
Pemerintah / Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi / Lembaga
peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakikat pelayanan publik menurut Rahmayanty (2010:86) adalah pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti

(2004:83) Hakikat pelayanan publik yaitu:

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
di bidang pelayanan publik;

b. Mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga
pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. Mendorong tumbuhnya produktivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat
dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, menurut Ibrahim (2008:19) Hakikat pelayanan publik atau

pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas) antara lain:

a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah / pemerintahan di bidang
pelayanan umum;
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b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem
dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
luas.

Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa

hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai

suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik perlu

memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, tingkat

kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan

sengketa serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah

sebagai abdi masyarakat.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Pengertian kualitas menurut Goesth dan Davis dalam Tjiptono (2004:51) adalah

suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Triguno

(1997:76), kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau

kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia,

kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan

jasa. Pengertian kualitas menurut Lukman (2000:11) adalah janji pelayanan agar

yang dilayani itu merasa diuntungkan. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut

penulis yang dimaksud dengan kualitas dalam penelitian ini adalah upaya

pemberian layanan secara maksimal dari petugas kepada wajib pajak, sehingga

harapan dari wajib pajak dapat terpenuhi.
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Pengertian kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Tjiptono (2004:59) adalah:

Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa atau
pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan
memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan
pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas
yang ideal. Sebaliknya jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah
daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan
buruk.

Pengertian kualitas pelayanan menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono

(2012:157) adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu

sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh

kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang

sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan

pelanggan/pengunjung.

Penyedia layanan jasa dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dengan

memaksimalkan pengalaman pengunjung yang menyenangkan dan meminimum

kan pengalaman pengunjung yang kurang menyenangkan. Apabila layanan yang

diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang

diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan

dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima

atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan

dipersepsikan rendah.

Dimensi atau sub variable kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml dan

Berry dalam Tjiptono (2011:196) adalah:
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1. Bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan
eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan
prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan
sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan
kualitas layanan terhadap pelanggan. Diantaranya meliputi fasilitas fisik
(gedung, buku, rak buku, meja dan kursi, dan sebagainya), teknologi (peralatan
dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawai.

2. Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan
sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus
sesuai dengan harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu,
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik
dan akurasi yang tinggi.

3. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu pelanggan
dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan penyampaian informasi
yang jelas. Mengabaikan dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan
yang jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan.

4. Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopan - santunan dan kemampuan
para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan
kepada perusahaan. Sikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.

5. Empati (empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya
memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki
suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan
pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman
bagi pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kualitas layanan pada Kantor

Samsat Bersama Bandar Lampung adalah dengan melihat bukti fisik, keandalan,

daya tangkap, jaminan serta empati petugas layanan kepada wajib pajak.
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3. Sistem Administrasi Manunggal Pelayanan Satu Atap (SAMSAT)

Pelayanan publik pemerintah diatur untuk membentuk organisasi penyelenggara.

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga

independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan

pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara

bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggar an, dan kegagalan

penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan,

pelayanan public / pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan Publik/Pelayanan Umum yang diselenggarakan oleh organisasi
privat.

2. Pelayanan Publik/Pelayanan Umum yang diselenggarakan oleh organisasi yang
dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu bersifat primer, dan bersifat sekunder.

Perbedaan di antara beberapa jenis pelayanan publik / pelayanan umum tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat.

Semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta.
Contoh:Bioskop, rumah makan, perusahaan angkutan swasta.

b. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat primer

Semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah
yang dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara,
sehingga pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Contoh:
Pelayanan perijinan, pelayanan di kantor Imigrasi, pelayanan kehakiman.

c. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekunder

Yaitu, semua penyediaan barang / jasa publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah, tetapi pengguna/klien tidak harus mempergunakan nya karena
adanya beberapa penyelenggara pelayanan swasta. Contoh: Program asuransi
tenaga kerja, Pelayanan pendidikan dan Pelayanan kesehatan
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Berdasarkan penjelasan di atas, Samsat merupakan jenis pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan dan merupakan

pelayanan yang bersifat primer karena Samsat merupakan satu-satu nya

penyelenggara untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi penyelenggara

pelayanan publik harus menyediakan unit atau pegawai yang secara khusus

menangani fungsi tersebut. Dengan demikian, suatu organisasi penyelenggara

pelayanan publik setidaknya harus terdiri unit atau pegawai yang

bertanggungjawab atas:

a. Pelaksanaan pelayanan;

b. Penanganan pengaduan masyarakat, dan

c. Pengelolaan system informasi, termasuk penyuluhan dan konsultasi kepada
masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa seluruh bagian organisasi penyelenggara

bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan

penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, semua pelaksana pelayanan dan

para pejabat structural sampai petugasnya bertanggung jawab atas mutu dan

cakupan penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Samsat harus memiliki dan menyediakan petugas

pelaksana kegiatan (pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyerahan),

penanganan pengaduan masyarakat dan informasi.
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E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalahyang penting, Effendi (2010:79). Berdasarkan berbagai pendapat tentang

manajemen mutu dan kualitas pelayanan yang telah dijelasakan sebelumnya,

maka untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini dijelaskan bahwa

terdapat masalah real dalam penelitian ini yaitu kepuasan masyarakat rendah

terhadap kinerja petugas Samsat, realisasi dan target kendaraan yang tidak selalu

mencapai 100%, kerjasama antar instansi yang tidak baik serta pegawai Samsat

yang kurang mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait IT dan aplikasi berbasis

web.

Setelah peneliti menemukan masalah real dalam kegiatan pra survey, peneliti

menemukan masalah penelitian yang menjadi sumber masalah manajemen yang

tidak baik yang ada di Samsat yaitu penerapan ISO 9001:2000 dan pra survey

masyarakat terkait kualitas Samsat masih terdapat kekurangan, baik dari peralatan,

kegiatan yang dilakukan petugas, waktu pelayanan dan lainnya. Maka dari itu,

untuk dapat mengukur permasalahan di atas, peneliti merumuskan empat variabel,

seperti berikut :

1. Fasilitas

Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat

ditawarkan kepada konsumen (Tjiptono Fandi, 1997). Yang akan diukur

adalah perabotan/perlengkapan, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis

dan unsur pendukung yang ada di Kantor Samsat Bandar Lampung.
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2. Kebijakan

Menurut Titmuss dalam Edi Suharto (2008:58), kebijakan adalah prinsip-

prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Yang

akan diukur adalah tahapan implementasi dan evaluasi.

3. Sistem

Pengertian system menurut Mulyadi (2008:2) adalah sekelompok unsur

yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama

untuk mencapai tujuan tertentu. Yang akan diukur adalah perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang di masukkan kedalam

teori sistem yaitu input, proses dan output dalam pemberian layanan di

Kantor Samsat.

4. Kompetensi

Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna Thoha (2008:79) kompetensi adalah

kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut

mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu

organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang

diharapkan. Yang diukur adalah pengalaman kerja, motivasi, isu emosional

dan kemampuan intelektual.

Kualitas pelayanan dalam rangka mencapai standar ISO pelayanan publik yang

baik mencakup lima indikator yaitu bukti fisik, jaminan, daya tangkap, empati dan

keandalan. Kelima indikator tersebut merupakan kegiatan yang akan diuji dalam

rangka melihat kualitas pelayanan dalam suatu organisasi, yang biasanya

terkendala oleh manajemen yang tidak baik dari suatu organisasi.
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Agenda reformasi akan pelayanan yang baik seakan menjadi sulit untuk

diterapkan, sehingga harus dilakukan pembenahan. Pembenahan harus dilakukan

di berbagai aspek, salah satu diantara nya adalah dengan meminimalisir masalah -

masalah yang ada pada organisasi. Salah satunya adalah Kantor Samsat Bersama

Bandar Lampung yang dari hasil pengamatan peneliti banyak terjadi masalah.

Berdasarkan data di atas, untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui

kerangka pikir pada penelitian ini, peneliti menyajikan kerangka pikir dalam

bentuk gambar. Bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Masalah Penelitian

1. Pra Survei tentang
Kualitas Samsat
Rendah

2. Penerapan ISO
9001:2000

(Y)
Kualitas Pelayanan
Kantor Samsat Kota

Bandar Lampung

1.1 Bukti Fisik
1.2 Jaminan
1.3 Daya Tangkap
1.4 Empati
1.5 Keandalan

Fasilitas (X1)

1. Perlengkapan / perabotan
2. Pesan yang disampaikan secara grafis
3. Unsur pendukung

Kebijakan (X2)

1. Implementasi
2. Evaluasi

Sistem (X3)

1. Input (masukan)
2. proses
3. output (keluaran)

Kompetensi (X4)

1. Pengalaman
2. Isu emosional
3. Kemampuan intelektual



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kuantitatif. Metode deskripsi adalah

suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut Arikunto (2006:12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap

data, serta penampilan hasilnya. Alasan menggunakan penelitian deskriftif

kuantitatif karena penelitian ini di tuntut untuk menjelaskan berbagai fenomena

atau gambaran secara jelas dan deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan

variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah

laku manusia serta Peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu

populasi, tetapi tidak mendalam, bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Peneliti ingin mendapatkan data

yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur.
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Berdasarkan pengertian di atas maka tipe penelitian ini digunakan untuk

menggambarkan pengaruh manajemen mutu ISO 9001:2000 terhadap kualitas

pelayanan pada Kantor Samsat Bersama Bandar Lampung.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang

dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam

mengoperasionalkan nya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam

menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan

beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara

lain :

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang sering disebut variabel penyebab atau

independent variables. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau

yang menyebabkan terjadinya perubahan. Berdasarkan penjelasan di atas,

penelitian ini memiliki 4 item yang merupakan klausul dari ISO 9001:2000,

yaitu sebagai berikut :

a. Fasilitas

Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat

ditawarkan kepada konsumen (Tjiptono Fandi, 1997).

Adapun determinan Fasilitas dalam upaya menciptakan Kualitas Pelayanan

meliputi :

1. Perlengkapan/perabotan. Perlengkapan/perabotan berfungsi sebagai
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sarana yang memberikan kenyamanan, sebagai pajangan atau sebagai
infrastruktur pendukung bagi penggunaan barang para pelanggan. Yang
dimaksud dengan perlengkapan dalam penelitian ini seperti: ketersediaan
listrik, meja atau kursi, dan internet hot spot area.

2. Pesan–pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek penting dan saling
terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, penempatan, pemilihan
bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk
perwajahan lambang atau tanda yang dipergunakan untuk maksud
tertentu. Seperti banner, website pengunjung, petunjuk peringatan atau
papan informasi (yang ditempatkan pada lokasi/tempat untuk konsumen).

3. Unsur pendukung. Keberadaan fasilitas utama tidak akan lengkap tanpa
adanya fasilitas pendukung lainnya, seperti: tempat ibadah; toilet; tempat
parkir, tempat lokasi makan dan minum, mendengarkan musik atau
menonton televisi, internet area yang luas yang selalu diperhatikan
tingkat keamanannya.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari

peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang

diinginkan. Adapun tahapan-tahapan dalam kebijakan adalah sebagi berikut

1. Implementasi Kebijakan

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam
Widodo (2010:87).

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut Arikunto (2004:1) evaluasi adalah kegiatan untuk
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu.
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c. Sistem

Pengertian sistem menurut Widjajanto (2008:2) adalah sesuatu yang

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan

tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.

1. Input

Terdiri dari dukungan dan tuntutan. Dukungan terdiri dari kepastian
waktu sedangkan tuntutan terdiri dari kejelasan tahapan dan keterjaminan
berkas.

2. Output

Terdiri dari keputusan dan pengaturan. Keputusan terdiri dari
keterbukaan sistem 2 loket sedangkan pengaturan terdiri dari perubahan
persyaratan yang memudahkan wajib pajak.

d. Kompetensi

Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna Thoha (2008:79) kompetensi adalah

kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut

mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu

organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang

diharapkan.

1. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman. Diantaranya
pengalaman dalam mengoragnisasi orang, komunikasi dihadapan
kelompok, menyelesaikan masalah, dsb. Orang yang tidak pernah
berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin
mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika
kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan. Orang yang pekerjaannya
memerlukan sedikit pemikiran strategis kurang mengembangkan
kompetensi daripada mereka yang telah menggunakan penmikiran
stragtegis bertahun-tahun.



60

2. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Misal,
takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak
menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

3. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti, pemikiran
analitis, dan pemikiran konseptual.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel tergantung

atau dependent variables. Variabel terikat merupakan factor-faktor yang

diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian, untuk menentukan

ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Berdasarkan penjelasan di atas,

yang biasanya dicari adalah kualitas. Sehingga, dalam penelitian ini akan

dilihat kualitas pelayanan dari manajemen mutu di Kantor Samsat Bandar

Lampung. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan

serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan

jasa dalam menyajikan kualitas layanan terhadap pelanggan. Diantaranya

meliputi fasilitas fisik (gedung, buku, rak buku, meja dan kursi, dan

sebagainya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan),

serta penampilan pegawai.
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2. Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan

pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang tercermin dari

ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa

kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.

3. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu pelanggan

dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan penyampaian informasi

yang jelas. Mengabaikan dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa

alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas

pelayanan.

4. Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopan - santunan dan

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya

para pelanggan kepada perusahaan. Sikap sopan dan menguasai

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap

pertanyaan atau masalah pelanggan.

5. Empati (empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan

memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian

yang nyaman bagi pelanggan.
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C. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (2002:23) definisi operasional adalah petunjuk terkait suatu

variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka

akan diketahui baik buruknya variable tersebut. Berdasarkan pengertian di atas,

maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

N

o
Instrumen Indikator Parameter

Skala
Penguk

uran

Sifat
Data

1 Manajemen
Mutu ISO
9001:2000

Fasilitas Perlengkapan Skala
Likert
(1-4)

Ordinal
Pesan yang disampaikan
dengan grafis
Unsur Pendukung

Kebijakan Implementasi

Evaluasi
Sistem Masukan (input)

Keluaran (output)
Kompeten
si

Pengalaman
Isu Emosional
Kemampuan intelektual

2 Kualitas
Pelayanan

Bukti fisik Fasilitas fisik Skala
Likert
(1-4)

Ordinal
Teknologi
Penampilan petugas

Keandalan Ketepatan waktu
Pelayanan yang sama dan
tidak memihak
Sikap simpatik dan akurasi
yang tinggi

Daya
tangkap

Selalu membantu wajib
pajak
Cepat dan tepat dalam
penyampaian informasi

Jaminan Pengetahuan
Kesopanan
Menumbuhkan rasa percaya

Empati Memahami kebutuhan wajib
pajak
Memiliki waktu operasional
pelayanan yang nyaman
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D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau

lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dan kuesioner dengan

para informan mengenai sistem manajemen mutu 9001:2008 dalam

peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian, seperti buku atau literature yang berkaitan

dengan masalah penelitian, dokumen atau arsip tentang kualitas layanan yang

berisi tentang tata cara pelaksanaan pelayanan public di Kantor Samsat Bandar

Lampung.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak yang melakukan proses pelayanan

baik pelayanan pembayaran pajak mobil dan motor di Samsat Bandar Lampung

selama 1 tahun yaitu periode Juli 2015 hingga Juni 2016. Wajib pajak yang

melakukan pembayaran motor (R2) berjumlah 79.166 wajib pajak dan wajib

pajak yang melakukan pembayaran mobil (R4) berjumlah 15.189 wajib pajak.

Sehingga populasi selama 1 tahun berjumlah 94.355 wajib pajak atau WP.

Berdasarkan data di atas, dalam penelitian ini menggunakan populasi berjalan.

Data yang ada selama satu tahun akan dibagi menjadi triwulan 1, 2 dan 3.

Setelah itu populasi akan dipilih bagian mana yang akan dijadikan populasi
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dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel populasi dalam penelitian ini :

Tabel 2. Jumlah wajib pajak yang melakukan pelayanan di Kantor Samsat
Bandar Lampung Periode Juli 2015 - Juni 2016.

Jen
Is

Unit

Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

R2 5950 6764 6752 6892 6254 6768 6695 6055 6709 6834 6545 6948

R4 1340 1517 1336 1554 1287 1283 1213 1045 1131 1112 1166 1205

Ju
mla
h

7290 8281 8088 8446 7541 8051 7908 7100 7840 7946 7711 8153

32105 30600 31650

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3

Sumber : Data Samsat tahun 2015 sampai dengan 2016

Berdasarkan tabel di atas, populasi dalam penelitian ini adalah populasi

berjalan dengan jumlah populasi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.

Sehingga, populasi dalam penelitian ini adalah :

Populasi berjalan = Jumlah populasi

3

= 94.355 = 31.452

3

Berdasarkan data di atas, dalam penelitian ini terdapat populasi berjalan

sejumlah 31.452 wajib pajak atau WP.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
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tersebut. Sampel digunakan bila peneliti tidak memungkinkan meneliti

keseluruhan populasi dan karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu

(Sugiyono, 2013:91), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan

dapat diberlakukan untuk populasi. untuk itu sampel yang diambil dari

populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dari populasi menggunakan

rumus dari Taro Yamane yang dikuttip oleh Rahmad dalam Riduwan (2010:65)

yaitu sebagai berikut:

n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
d ² : Presisi yang ditetapkan

Sehingga, diketahui bahwa total populasi seluruh mahasiswa sebesar N = orang

dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar (d²) = 5%, maka jumlah sampel

yang diperoleh sebesar:

N
n =

N.d2+1

31.452 31.452 31.452
n = =                            =                       = 393,9 = 394 WP

31.452 (5%)2+1 78,63+1 79,63

Sampel yang berhasil terkumpul sebesar 394 kepada wajib pajak. Pengumpulan

data ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dengan total 52 pertanyaan.

Peneliti menyebar kuesioner dengan mendatangi ruang tunggu pelayanan untuk

dibagikan kepada wajib pajak.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan

sejumlah pertanyaan tertulis dengan metode checklist, yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden terkait masalah yang berhubungan

dengan penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber atau

referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku yang digunakan untuk

menjelaskan berbagai kosep atau pendapat para ahli, dan data jumlah wajib

pajak untuk mendapatkan jumlah populasi untuk dijadikan sampel dalam

penelitian yang ada pada Kantor Samsat Bandar Lampung.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah

mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program Statistical Package

for Social Science (SPSS) 19. Menurut Sugiyono (2013: 335) teknik pengolahan

data adalah proses mencari dan menyusun  secara  sistematis  data  yang

diperoleh  dari  hasil kuesioner  dan  dokumentasi dengan  cara

mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,

melakukan sintesa,  menyusun  ke dalam  pola,  memilih  mana  yang penting  dan

yang  akan  dipelajari,  dan membuat  kesimpulan  sehingga mudah  difahami

oleh  diri  sendiri  maupun orang lain. Dalam penulisan tesisi ini penulis

menyelesaikan dengan melalui beberapa tahapan pengolahan data, yaitu sebagai
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berikut:

1. Tahapan editing, merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang

berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera

diproses labih lanjut.

2. Tabulasi, yaitu memasukan data ke dalam tabel-tabel agar lebih mudah

diinterpretasikan.

3. Koding, yaitu tahap pemberian kode-kode tertentu terhadap data/jawaban yang

kita peroleh dari responden.

4. Tahapan interprestasi data, data-data yang telag dideskripsikan baik melalui

narasi maupun tabel, selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik

kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Teknik Penentuan Skor

Untuk menentukan skala penilaian persepsi adalah dengan menggunakan Skala

Likert. Menurut Sugiyono (2013: 137) Skala Likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi dari individu atau kelompok tentang fenomena

sosial. Fenomena sosial ini disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan

secara spesifik oleh peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yag

dapat berupa kata-kata, antara lain: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju,

sangat tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah.

Instrumen penelitian yang menggunakan Skala Likert dapat dibuat dalam bentuk
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centang (checklist) ataupun pilihan ganda. Data yang diperoleh dari Skala Likert

merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Namun untuk menghindari

jawaban yang ragu-ragu maka dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 4

penilaian sistem manajemen mutu 9001:2008 dalam peningkatan kualitas

pelayanan di Kantor Samsat Bandar Lampung yaitu:

a. Untuk alternatif jawaban sangat puas diberi bobot 4.

b. Untuk alternatif jawaban puas diberi bobot 3.

c. Untuk alternatif jawaban tidak puas diberi bobot 2.

d. Untuk alternatif jawaban sangat tidak puas diberi bobot 1.

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap

pertanyaannya adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Sehingga range untuk hasil

penelitian :

Range : Nilai tertinggi - Nilai terendah

Jumlah nilai

Range : 4 – 1

4

: 0,75

Dengan demikian, maka distribusi jawaban responden akan disusun berdasar

pada:

a. 1 - 1,75 : Sangat Tidak Puas
b. 1,75 - 2,5 : Tidak Puas
c. 2,5 - 3,25 : Puas
d. 3,25 - 4,0 : Sangat Puas
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I. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

Sugiyono (2010:121) menyatakan bahwa:

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu
yang berbeda. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen
yang reliabel  adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

a. Uji Validitas

Trihendradi (2011:211) menyatakan bahwa Uji validitas dapat  dilakukan

dengan  menggunakan korelasi Pearson. Mengkorelasikan setiap pertanyaan

dengan nilai total pertanyaan. Selanjutnya anda lihat signifikansi korelasi

tersebut dengan uji t.

Validitas menurut Priyatno (2010:90) mengemukakan bahwa ketepatan atau

kecermatan suatu instrumen  dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji

validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam

kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat

dalam mengukur apa yang ingin diukur.

Priyatno (2010:90) mengemukakan bahwa analisis ini dilakukan dengan cara

mengkorelasikan masing- masing skor item dengan skor total. Skor total

adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang

berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item- item tersebut
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mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin

diungkap. Kemudian dengan rumus product moment sebagi berikut :

Kriteria putusan :

Validitas hitung > r tabel maka valid atau sahih

Validitas hitung < r tabel maka tidak valid atau tidak sahih

b. Uji Reliabilitas

Trihendradi (2011:211) menyatakan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan

dengan Alpha Cronbach. Nilai Alpha lebih besar dari 0.6 dinyatakan

reliabel. Priyatno (2010:97) menyatakan bahwa digunakan  untuk

mengetahui konsistensi  alat ukur, apakah pengukur yang digunakan dapat

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji

reliabilitas digunakan untuk menilai  apakah data hasil angket/kuesioner

dapat dipercaya/reliabel atau  tidak.  Dalam penelitian  ini  uji reliabilitas

dilakukan dengan metode Cronbach’s Alpha. Dalam penelitian  ini  uji

reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach’s Alpha, dengan rumus :
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J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif. Beberapa langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Korelasi X – Y Rank Spearman

Uji ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dimana

kedua variabel berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal

(Uyanto, 2009). Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan antar variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal (non

parametik). Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) dan negatif (-).

Korelasi yang menghasilkan angka positif berarti hubungan kedua variabel

bersifat searah, yang berarti jika variabel bebas besar maka variabel terikat

juga besar. Korelasi yang menghasilkan angka negatif berarti hubungan kedua

variabel tidak searah, yang berarti jika varabel bebas besar maka variabel

terikat menjadi kecil.
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Rumus Korelasi Rank Spearman:

Hasil uji korelasi Rank Spearman juga menghasilkan nilai probabilitas atau

pvalue. Jika p-value lebih kecil dari nilai (0,05), maka ditolak Ho, dimana:

a. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara manajemen mutu ISO

9001 dengan kualitas pelayanan Kantor Samsat Bandar Lampung.

H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara manajemen mutu ISO 9001

dengan kualitas pelayanan Kantor Samsat Bandar Lampung.

b. Ho: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara manajemen mutu ISO 9001

dengan kualitas pelayanan Kantor Samsat Bandar Lampung.

H1: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara manajemen mutu ISO

9001 dengan kualitas pelayanan Kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
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untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan rumus koefisien

determinasi :

KD = r² x 100%

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

3. Regresi Parsial Sederhana / Tunggal

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), atau dalam artian ada

variable yang mempengaruhi dan ada variable yang dipengaruhi. Analisis ini

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Analisis regresi linier ini banyak digunakan untuk uji pengaruh

antara variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

Keterangan:

Y’ : Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
X  : Variabel independen
a   : Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)
b  : Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif ataupun
penurunan jika bernilai negatif)

Y’ = a + bX
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Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data dilakukan dengan

bantuan program komputer SPSS sebagai alat untuk meregresikan model yang

telah di rumuskan.

4. Regresi Berganda Serempak

Analisis regresi linier berganda diolah menggunakan program Statistical

Package for Social Science (SPSS) versi 17. Analisis regresi linier berganda ini

dilakukan dengan memasukan dua variabel independen yaitu motivasi dan

disiplin serta variabel dependen yaitu kinerja pegawai. Adapun analisis regresi

linier berganda dengan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Y      : Profesionalisme Pegawai
a       : Nilai Konstanta
b1b2 : Koefisien regresi
X1    : Variabel Independen (tingkat pendidikan)
X2    : Variabel Independen (motivasi kerja)
e       : Standart error

5. Uji Hipotesis Regresi Tunggal (Uji t)

Uji statistik koefisiensi korelasi product momoent (r) digunakan untuk menguji

atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T-test yaitu

membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Rumus uji t :

Keterangan :
t = Uji t
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah data

Y= a +b1X1 + b2X2 + e
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Kaidah pengujian :
jika t hitung > dari t tabel, maka signifikan
jika t hitung < dari t tabel, maka tidak signifikan

6. Uji Hipotesis Regresi Ganda (Uji F)

Uji F ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan atas semua variabel independen

terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Uji F dimaksudkan untuk

mengetahui apakah variabel-variabel bebas (manajemen mutu ISO 9001:2000)

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (kualitas

pelayanan). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan Fhitung yang

diperoleh dari hasil regresi dengan Ftabel pada taraf signifikansi α = 0,05 dan

dk1 = n dan dk2 = n – k – 1, dimana k yaitu jumlah variabel independen.

Kaidah pengujian :

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak, artinya variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho diterima, artinya variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan Samsat Bandar Lampung

Secara umum Samsat di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan

Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI,

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua

kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah Samsat. Dalam

operasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi

yaitu Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia (Polri) yang mempunyai fungsi dan

kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Dinas

Pendapatan Daerah (Dipenda) di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) dan PT. Jasa Raharja di bidang asuransi kecelakaan Lalu lintas.

Samsat Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah

yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor

Bersama Samsat Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil

realisasasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama

Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri dengan

Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun

1976. Samsat Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib
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Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ). (Sumber: Samsat

Bandar Lampung Tahun 2017)

B. Tugas Pokok dan Fungsi Samsat Bandar Lampung

Tugas pokok Samsat Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran

Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan

SWDKLLJ. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi Samsat

Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai

pelayanan dengan Samsat secara terpadu dan terkoordinasi antara Bapenda

Provinsi Lampung, Polri dan PT Jasa Raharja;

b. Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan

pungutan yang berkaitan dengan administrasi Samsat dan penyerahan hasil

pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan;

c. Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBN-KB;

d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan);

e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di
Samsat;

f. Penagihan piutang PKB dan BBN-KB dan penatausahaan penagihan piutang;

g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan

Samsat. (Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2017)
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C. Visi dan Misi Samsat Bandar Lampung

Visi Samsat Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang

Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Hal ini

menunjukkan bahwa Samsat Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber

pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

a. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan

daerah

b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan

kinerja aparatur secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh Samsat Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan

misi di atas adalah:

a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

(1) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan

(2) Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian

(3) Menerapkan Pelayanan Prima

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1) Mengintesifkan Penerimaan dan Melaksanakan Pungutan Secara

Efektif dan Efisien,

(2) Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan

(3) Menyosialisasikan setiap proses dan produk Kebijakan Pemungutan

(4) Meningkatkan Koordinator dengan Instansi Terkait.

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2017)
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D. Susunan dan Struktur Organisasi Samsat Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan

antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan

adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur

juga dapat menunjukan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian

dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi Samsat Bandar Lampung adalah:

a. Kepala Pungutan PKB dan BBNKB

b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

c. Kaur/Petugas Penetapan

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

e. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

f. Bendahara Pembantu Barang

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari

komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi

menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi

atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan

kewenangan dan tata hubungan laporan.
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Struktur organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

KEPALA PUNGUTAN PKB & BBNKB

BENDAHARA PEMBANTU
PENERIMA PKB & BBNKB

KAUR/PETUGAS PENETAPAN

SEKSI PETUGAS SEKSI
PENETAPAN

KUTIPAN
PENCETAK SKPD

PKB DAN BBNKB

BENDAHARA
PEMBANTU BARANG

Gambar 2. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

E. Uraian Tugas dalam Organisasi Samsat Bandar Lampung

Uraian tugas dalam organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB

Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan

pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana

Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai 2 fungsi, yaitu:

(1) Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

(2) Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
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b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB adalah

melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

mempunyai fungsi sebagai:

(1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD.

(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Kaur/Petugas Penetapan

Kaur/Petugas Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di

bidang penetapan PKB/BBNKB. Dan dalam penyelenggaraan tugas pokok

tersebut, Kaur/Petugas Penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

(1) Pelaksanaan pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB melalui proses

pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang penetapan

PKB/BBNKB.

(3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB.

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok

melaksanakan Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB. Untuk melaksanakan

tugas pokoknya, Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

mempunyai fungsi sebagai berikut:
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(1) Pelaksanaan pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Penetapan

Kutipan PKB dan BBNKB.

(3) Pengendalian  tugas  pelayanan  di  bidang  Penetapan  Kutipan  PKB  dan

BBNKB.

(4) Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksaan tugas pelayanan di bidang

Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

e. Seksi Non Pajak

Tugas pokok dari Seksi Pencetak SKDP adalah melaksanakan pelayanan di

bidang pencetakan SKDP. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi

Pencetak SKDP mempunyai beberapa fungsi yaitu:

(1) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pencetakan SKDP yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan monitoring dalam bidang di bidang pencetakan SKDP

(3) Pengendalian pelayanan di bidang di bidang pencetakan SKDP

f. Bendahara Pembantu Barang

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Barang adalah melaksanakan kegiatan

operasional UPTD di bidang pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan

pemeliharaan barang di Samsat. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya

tersebut, Bendahara Pembantu Barang mempunyai fungsi seperti:
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(1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pencatatan dan inventarisasi,

barang di Samsat.

(2) Pelaksanaan administrasi  pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kerja

pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

Samsat Bandar Lampung sebagai suatu organisasi merupakan adalah suatu

kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang

relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang

tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi,

hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu.

Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu

menyusun suatu struktur sering diidentifikasikan dengan membuat desain

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Alur Pelayanan Pengesahan atau pajak tahunan Samsat Bandar Lampung

Pemeriksaan
berkas

Pembelian PNBP
di loket BRI

Pengambilan
nomor antrian

Memasukkan
berkas ke loket I
untuk didaftarkan

dan ditetapkan

Pembayaran di
loket bank
lampung

Mengambil hasil
stnk di loket
penyerahan



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Fasilitas (X1), Kebijakan (X2),

Sistem (X3), Kompetensi (X4) dengan Kualitas Pelayanan (Y) pada Kantor

Samsat Bandar Lampung. Dengan nilai Fhitung diperoleh nilai sebesar

194,373 sedangkan Ftabel untuk n = 394-2-1 = 391 diperoleh Ftabel = 3,04.

Jadi, Fhitung > Ftabel yaitu 194,373 > 3,04, maka hasil ini menunjukkan bahwa

fasilitas, kebijakan, sistem dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas pelayanan. Besarnya pengaruh variabel X ke variabel Y adalah

66,7% dan 33,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar fasilitas,

kebijakan, sistem dan kompetensi.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Manajemen Mutu ISO 9001:2000

(X) dengan Kualitas Pelayanan (Y) pada Kantor Samsat Bandar Lampung.

Pada taraf ini Samsat Bandar Lampung telah siap melaksanakan Sistem

Mutu International Organization For Standardization (ISO) 9001:2000.

3. Kualitas pelayanan yang merupakan implikasi dari ISO 9001:2000 termasuk

dalam kategori sangat puas / tinggi, dengan hasil nilai terbesar dan sangat

mempengaruhi kualitas pelayanan adalah cara petugas memberitahu alur

pelayanan kepada wajib pajak.
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4. Tata kelola atau manajemen dengan hasil yang signifikan dan positif

menunjukkan bahwa tata kelola yang ada di Samsat Bandar Lampung sudah

menunjukkan kelayakan atau layak melaksanakan ISO 9001:2000.

Manajemen ini akan berpengaruh nyata apabila manajemen Mutu ISO dan

Kualitas Pelayanan sudah siap dalam menilai evaluasi ISO 9001:2000.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengaruh fasilitas, kebijakan, sistem dan

kompetensi terhadap kualitas pelayanan di Kantor Samsat Bersama Bandar

Lampung, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai bahan

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai berikut :

1. Segera bentuk standar operasional prosedur (maksimum standar) terkait

manajemen mutu ISO 9001:2000 untuk Samsat Bandar Lampung.

2. Manajemen loket yang ada harus disesuaikan dengan jumlah wajib pajak

yang hadir. Apabila terlihat dari mesin antrian sudah menunjukkan angka

50, maka sebaiknya dibuka 4 loket untuk proses pengesahan dan

perpanjangan sehingga antrian tidak akan terjadi di ruang pelayanan.
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