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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi 

penting Pemerintah dalam  menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. 

Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 

kehidupan bernegara, Pemerintah mempunyai fungsi memberikan berbagai 

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Pemerintah pada 

hakekatnya adalah pelayan masyarakat, Pemerintah tidaklah untuk melayani 

dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar 

setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya 

dalam mencapai tujuan bersama.
1
 

 

Birokrasi pemerintah tidak lagi menampilkan sosok sebagai penguasa tetapi 

sebagai pelayan  masyarakat. Semua bentuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 
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kepada publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan kepemimpinan yang baik merupakan  isu yang paling 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, tuntutan ini merupakan hal 

yang wajar dan sudah seharusnya dapat direspon oleh pemerintah dengan 

melakukan perubahan -perubahan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan 

yang baik. Tuntutan kuat yang dilakukan masyarakat akan adanya good 

governance muncul seiring dengan telah meningkatnya tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan juga telah dihadapkannya masyarakat pada era globalisasi.
2
 

Salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah peningkatan pelayanan 

publik di sektor pelayanan pajak kendaraan bermotor.  

 

Berbicara tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor 

termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah.3 Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak 

adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak 

mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pemungutan pajak 

kendaraan bermotor, kantor Samsatlah yang berperan sangat penting. Samsat 

adalah akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Institusi ini 

merupakan unit pelayananan  publik dalam  menyelenggarakan registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan  Pasal  67 ayat (1) 
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Di Samsat Kota Semarang II, (Semarang: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Undang-Undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),  Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB),  dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas (SWDKLL) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
4
 Kantor 

bersama Samsat dalam  pelaksanaanya, terdapat tiga penyelenggara yakni Dinas 

Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Lampung, Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung, dan PT. Jasa Raharja. 

 

Kita ketahui jumlah kendaraan bermotor  yang ada di Provinsi Lampung sangat 

banyak dan peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun cukup pesat. 

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap 

tahunnya, maka Dinas Pendapatan Provinsi Lampung  melalui  Samsat  yang ada 

di Provinsi Lampung menindaklanjuti dalam rangka efisiensi, efektifitas, 

transparansi, akuntabilitas dan  pelayanan prima dan optimal  kepada wajib pajak 

di Provinsi Lampung, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan  

Daerah Provinsi Lampung salah satunya pendirian Unit Pelayanan Cepat/Samsat 

Drive Thru, yang berdasarkan  Nota Kesepakatan bersama antara Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung Nomor: 119/1569.A/III.15/2007 

yaitu  mengenai: 

a. Pembangunan Unit Pelayanan Cepat (UPC);  

                                                           
4 http://www.antarasulteng.com/berita/1459/samsat-palu-dan-permasalahannya diakses pada 

tanggal 12 Januari 2013. 
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b. Penempatan kantor pelayanan PKB di tempat-tempat umum dalam rangka 

pemberian akses kemudahan kepada wajib pajak, yaitu : samsat mall 

chandra, samsat mall kartini, samsat kontainer, samsat mall millenium; 

c. Pengembangan samsat bergerak (mobilitas pelayanan) kepada wajib pajak 

yang berada dipusat-pusat pertumbuhan dengan aksesibilitas rendah; 

d. Adanya MoU (kesepakatan bersama) antara Gubernur Lampung dengan 

Kapolda Lampung tentang penyempurnaan pelayanan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di 

Provinsi Lampung yang ditindak lanjuti antara Kadispenda Provinsi 

Lampung dengan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung dan PT. 

Bank Lampung. 

 

Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru menjawab tuntutan dari masyarakat 

(Wajib Pajak), Unit Pelayanan Cepat  merupakan  salah  satu terobosan  dalam  

upaya meningkatkan  mutu pelayanan. Karena selain faktor kecepatan dan 

kemudahan dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Sistem dari 

pelayanan  Drive Thru ini diadopsi dari pelayanan yang dilakukan oleh restoran 

makanan cepat saji, seperti Kentucky Fried Chicken dan McDonalds. Drive Thru 

sendiri berasal dari kata drive through yang artinya lewat kemudi di mana 

penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan atau wajib pajak tidak 

perlu turun mobil dalam mendapatkan pelayanan. Unit Pelayanan Cepat/Samsat 

Drive Thru memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan 

pelayanan terhadap wajib pajak, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan 

kemudahan  masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan 

murah dalam  rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik 



5 
 

kendaraan bermotor setiap tahun. Masyarakat tak usah  repot-repot turun dari 

kendaraannya, hanya dalam hitungan menit urusan yang sebelumnya harus 

diselesaikan sampai berjam-jam bisa selesai dengan cepat dan lancar.5  

 

Inovasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Unit Pelayanan 

Cepat/Samsat Drive Thru ini di latar belakangi dengan semangat reformasi 

birokrasi yang mencoba mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik 

kendaraan, banyaknya calo atau  perantara yang menghadang menawarkan jasa 

pengurusan setiap masuk kedalam Samsat dan pelaksanaan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang memakan waktu lama, serta kesan birokrasi yang 

berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan sebelum 

melakukan proses di Samsat.
6
Untuk mencapai pelayanan publik yang baik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan 

publik bagi instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum pelayanan 

publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik oleh instansi 

pemerintah di pusat maupun di daerah. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Unit 

Pelayanan Cepat  yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian kemudian dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat 

Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung”. 

                                                           
5
Oxford Advanced Learner’s, 2005, hlm.120, Dikutip dalam Leganek  Mawardi, “Optimalisasi 

Samsat Drive Thru Guna Mewujudkan Pelayanan Prima  Dalam Rangka Mendukung 

Transparansi Pelayanan Polri Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan”, (Jakarta: Fakultas 

Pascasarjana  Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia), 2011, hlm. 19  
6
 Ibid hlm.19 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

 

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Terhadap 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi  penghambat dalam 

Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Terhadap Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung?  

 

1.2.2 Ruang Lingkup Permasalahan 

 

Berdasarkan  lingkup Permasalahan dalam  penelitian ini dilakukan di 

seluruh Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru di Provinsi Lampung 

ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

 

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Diketahuinya optimalisasi unit pelayanan cepat terhadap pembayaran 

pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. 
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b. Diketahuinya faktor dan  penghambat dalam  optimalisasi unit pelayanan 

cepat terhadap pembayaran pajak  kendaraan bermotor di Provinsi 

Lampung. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi acuan  informasi 

petunjuk dan arah  dalam  rangka menilai kinerja  layanan jasa 

perpajakan,  menemukan titik kelemahan dan  kekurangan yang 

akhirnya melakukan perbaikan guna memberikan  layanan yang prima 

bagi wajib pajak serta sebagai bahan  masukan dalam  membahas kajian 

program yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh instansi  

pemerintah dan swasta lainnya yang terutama bergerak dalam bidang 

pelayanan masyarakat. Dan khususnya dapat memberikan  masukan  

bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara. 

 

1.4.2  Kegunaan Praktis 

 

Kegunaan secara praktis penelitian ini merupakan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat luas untuk dapat dijadikan pedoman dalam  

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif 

dan efisien. Secara umum  menginformasikan kepada masyarakat untuk 

menggunakan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru untuk 

pelayanan  pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih mudah. 

 


