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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Respon 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Respon adalah 

tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi”. Dalam 

Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa “Respon adalah reaksi psikologis-

metabolik terhadap tibanya suatu rangsang; ada yang bersifat otonomis seperti refleks 

dan reaksi emosional langsung, ada pula yang bersifat terkendali”. 

 

2.2 Pelayanan Publik  

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 Sinambela (2010. 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, 

bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. Menurut Kotler dan Sampara Lukman, pelayanan adalah 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara Lukman berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara 

fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 
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Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; 

menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; menggunakan. 

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa 

Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Inu dkk 

mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, 

perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 

norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. 

Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menurut Kepmenpam No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kenginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dengan didirikan oleh publik 

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah 

kebutuhan secara individual akan tetapi kebutuhan yang sesunguhya diharapkan leh 

masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.   

 

2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Transparan 

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 

2. Akuntabilitas 

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. Kondisional 

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

4. Partisipatif 

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat 
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5. Kesamaan Hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya 

suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain; 

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah 

kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak 

definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih 

strategis. Definisi konvesional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, seperti : 

1. Kinerja (performance); 

2. Kehandalan (reliability); 

3. Mudah dalam penggunaan (easy of use); 

4. Estetika (esthetics), dan sebagainya. 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

needs of customers). 

Berdasarkan pengertian kualitas, baik uang konvensional maunpun yang lebih 

strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa pada 

dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 
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1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, 

maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk; 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 

Selanjutnya, Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Budiman berpendapat 

terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu reability yang ditandai pemberian 

pelayanan yang tepat dan benar; tangiable yang ditandai dengan penyediaan yang 

memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang 

ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang 

ditandai tingkan perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, 

dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 

2.2.3 Sistem dan Prosedur Pelayanan 

 Sistem dan prosedur pelayanan pada Kantor Bersama Samsat yang baru 

adalah mengacu pada Instruksi Bersama Menhankam/Panglima ABRI, Meneteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, yanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan 

Samsat, No. Ins/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No. 06/IMK.014/1999 dan 

Petunjuk Bersama Kapolri, Dirjen PUOD, dan Direksi PT Jasa Raharja (Persero), No. 

SKEP/03/X/1999, No. 973-1228 dan No. SKEP/02/X/1999, yanggal 15 Oktober 

1999, tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu 
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Atap (Samsat) yang intinya tentang perampingan mekanisme pelayanan, yang 

dulunya terdiri dari 5 (lima) loket dirampingkan menjadi 2 (dua) loket terdiri dari: 

 Loket I  : Loket Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan 

 Loket II : Loket Pembayaran dan Penyerahan 

Sumber: buku pedoman  KB Samsat Surabaya Selatan. 

 

2.3 Pengertian Samsat Keliling  

 Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK tahunan, Pembayaran  

Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) dengan menggunakan 

kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem dan 

prosedur layanan samsat keliling yaitu :Layanan SAMSAT keliling dilaksanakan 

khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun dengan persyaratan KTP asli dan 

STNK asli, Layanan SAMSAT keliling tidak melayani kendaraan blokir, Petugas 

layanan SAMSAT keliling disediakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan 

kebutuhan, dan Layanan SAMSAT keliling menggunakan database mastes kantor 

bersama SAMSAT induknya, dan melakukan rekonsoliasi terhadap semua data 

selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya.  

2.4 Fungsi Samsat Keliling 

Fungsi layanan SAMSAT Keliling meliputi beberapa hal yaitu : Mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat ( wajib pajak), Memberikan kemudahan dan pilihan 
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pelayanan kepada wajib pajak, Mengurangi beban pelayanan pada samsat induk, dan 

Meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.  

2.5 Daerah Operasi Samsat Keliling  

 Samsat mobil keliling Surabaya Selatan biasa beroperasi di daerah kecamatan 

wiyung Surabaya barat. Adapun pemilihan tempat di daerah wiyung dikarenakan 

lokasinya yang jauh dari Kantor  Bersama SAMSAT induk Surabaya selatan, maka 

dari itulah pemilihan lokasi ditempatkan di wilayah kecamatan wiyung.   

2.6 Dasar Hukum Samsat  

 Dasar hukum Samsat adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 

INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tentang 

pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam 

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Secara rinci hal ini tertuang dalam Surat 

Keputusan Bersama Kepala Polri, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan 

Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. AK Jasa Raharja (Persero) dengan 

memperhatikan faktor keamanan dalam setiap proses pendaftaran kendaraan 
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bermotor. Jenis Inovasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT diantaranya: Samsat 

Corner, Payment Point UPT, Payment Wijaya Kusuma, Samsat Keliling, Samsat 

Drive Thru, dan E-Samsat. 

2.7 Definisi Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Bohari, 

2010). 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi 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. 

Selanjutnya, definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraptrestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
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2.7.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

 

2.7.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam 

pengertian Kendaraan Bermotor  adalah kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor 

yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai 

dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan 

Bermotor  adalah: Kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan Bermotor yang 

dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas 

timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak dari Pemerintah; dan Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah. 

 

2.8 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau  
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badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, definisi Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki 

Kendaraan Bermotor. 

 

2.9 Kantor Bersama Samsat 

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dalam sistem 

pelayanan samsat (satuan manunggal satu atap), yang terdiri dari petugas Kepolisian, 

petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Petugas PT Asuransi Jasa Rahaja. 

Ketiganya bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam satu atap, 

sehingga memudahkan pelayanan bagi masyarakat.  

 

2.9.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait 

Bentuk pelaksanaan kerja sama dan koordinasi pada Kantor Bersama Samsat 

sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan berupa penyelenggaraan Sistem 

Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) yang dilaksanakan dengan 

membentuk/mendirikan Samsat. Instansi yang terkait dalam pelaksanaan tersebut 

terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Timur, Dinas Pendapatan Propinsi 

Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Jawa Timur. Masing-masing 

Instansi bertugas sesuai dengan Job Description yang telah ditetapkan yang mengacu 
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pada induk instansi masing-masing dengan tetap menjaga keterpaduan dan kerja 

sama. 

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait 

dalam pelaksanaan Samsat di Tingkat Propinsi dan Daerah dibentuk Tim Pembina 

Samsat. Hubungan kerja Tim Pembina Samsat Propinsi dan Tim Pembina Samsat 

Daerah bersifat hubungan pembinaan teknis untuk memecahkan masalah yang timbul 

dalam pelaksanaan Samsat di Daerah. 

 

 

 

 

 


