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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan merupakan faktor terpenting bagi semua sektor publik dari 

segi pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang unggul akan membawa 

dampak positif bagi perusahaan, dan sebaliknya jika perusahaan memberikan 

pelayanan yang buruk akan berdampak negatife bagi perusahaan itu. Karena 

pelayanan akan memberikan kepuasan pagi konsumen. Pemerintah merupakan 

aktor pertama dan bertanggung jawab penuh dalam upaya pemenuhan hak-hak 

rakyat. Sementara itu hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

Negara sebagai abdi masyarakat. Masyarakat selalu menuntut palayanan yang 

berkualitas dari pemerintah, meskipun terkadang tuntutan tersebut sering kali 

tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan publik diatur Kemenpan 

No.63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang pedoman pelayanan publik menjelaskan 

bahwa standar pelayanan public yaitu prosedur pelayanan, waktu pelaksanaan, 

biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana dan kompetensi petugas 

dalam memberikan pelayanan. Pelayanan publik diatur Undang-Undang No.25 

Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelayanan public adalah kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi warga Negara atas barang/jasa dan atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai komitmen untuk meningkatkan 

pelayanan public dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan public Kabupeten Kudus yang 
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bisa menjadi landasan hukum bagi usaha meningkatkan kualitas pelayanan 

public daerah. Hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah 

kabupaten untuk mengupayakan terciptanya pelayanan masyarakat yang 

berkualitas dengan mengacu pada standar pelayanan. Upaya mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya perubahan dalam melaksanakan 

pelayanan public. Salah satu upayanya memperbaiki system dan prosedur 

layanan melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi pada 

pelanggan atau masyarakat. Banyak organisasi pemerintah yang melakukan 

inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kantor 

bersama Samsat Kab. Kudus.  

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satuan Atap) terdapat 

tiga unit yang terkait dan berhubungan yaitu Kepolisian Negara, yang 

mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

(DPPKA) yang berfungsi untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor (BBN-

KB), dan PT. Jasa Raharja berfungsi sebagai asuransi kecelakaan lalu lintas. 

Ketiga unit ini bersama-sama mewujudkan tujuan bersama yaitu menciptakan 

pelayananyang prima terhadap masyarakat. 

Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama Samsat 

Kab. Kudus selama ini masih belum dapat memuaskan keinginan masyarakat. 

Salah seorang wajib pajak mengeluhkan pengalamannya ketika hendakmutasi 

dari dalam daerah. Petugas Samsat terkesan tidak pedulikan kesulitan yang 

dialami wajib pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa dipermainkan dan 

wajib pajak mengeluhkan system antrian waktu pengecekan nomor mesin. Agar 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani permasalah yang sering 
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terjadi di Kantor bersama Samsat, maka dibutuhkan suatu inovasi supaya 

pelayanan menjadi lebih baik. Kantor bersama Samsat untuk meningkatkan 

pelayanan prima SAMSAT, dibentuklah SAMSAT Unggulan yang meliputi 

(pelayanan Siaga, Corner, Keliling, dan e-samsat). Pengembangan Samsat 

Unggulan ini dilator belakangi dengan tuntutan masyarakat, banyaknya calo atau 

perantara yang menghadang menawarkanjasa pengurusan setiap masuk 

kedalam samsat dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang 

berbelit-belit. Demikian perlu pembuktian dari Samsat tentang proses 

pembayaran pajak yang mudah, murah, dan transparan. 

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kudus Tahun 2020 

KECAMATAN 
MOBIL 

PENUMPANG 
BUS 

MOBIL 
BEBAN 

ALAT 
BERAT 

SEPEDA 
MOTOR 

JUMLAH 
TOTAL 

Kota Kudus            9.664 492 3.764 28 87.911 101.859 

Kaliwungu             3.614 97 1.969 

 

55.632 61.312 

Gebog                 3.584 165 2.093 
 

56.905 62.747 

Bae                   4.382 62 2.072 
 

48.421 54.937 

Dawe                  2.968 114 2.301 
 

56.353 61.736 

Jati                  6.648 373 3.708 3 78.227 88.959 

Jekulo                3.497 63 1.911 

 

60.489 65.960 

Mejobo                2.594 31 2.607 
 

46.063 51.295 

Undaan                1.437 72 828 
 

39.321 41.658 

Lain-Lain             17 
   

35 52 

 Total 38.405 1.469 21.253 31 529.357 590.515 

Sumber : Data Sekunder Kantor Bersama Samsat Kab. Kudus (diolah 2020). 

Tabel diatas diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar 

di Kabupaten Kudus dengan berbagai macam jenis kendaraan bermotor seperti 

mobil penumpang, Bus, Mobil beban, Alat berat, Sepeda motor) dengan jumlah 

keseluruhan sebesar 590.515 dan perkecamatan antara lain Kecamatan Kota 

Kudus jumlah total kendaraan bermotor 101.859, Kaliwungu 61.312, Gebog 

62.747, Bae 54.937, Dawe 61.736, Jati 88.959, Jekulo 65.960, Mejobo 51.295, 

Undaan 41.658, Lain-Lain 52. Sedangkan untuk jenis kendaraan bermotor yang 
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mendominasi adalah kendaraan sepeda motor sebesar 529.357, hal ini sepeda 

motor memberikan kontribusi atas pendapatan pajak Samsat Kabupaten Kudus.  

Program inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah adalah Samsat Unggulan yang terdiri dari Samsat 

Siaga, Corner, Keliling, e-samsat), Dinas Pendapatan Daerah untuk 

mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan), Pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ 

(Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Melalui program 

Samsat Unggulan wajib pajak tidak perlu melalui proses yang panjang, waktu 

yang lama serta jarak jauh yang harus ditempuh jika membayar pajak di Kantor 

Induk Samsat.  

Pelayanan yang baik dan pelayanan yang buruk mencerminkan pada 

kepuasan konsumen. Kotler (2009:51) Jasa/layanan adalah suatu tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkansatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Sebagai salah satu tempat 

pelayanan publik yang memberikan masukan pendapatan daerah sudah 

sepantasnya, bersama Samsat selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik. 

Kantor bersama Samsat Kudus juga menerapkan Pelayanan Samsat Unggulan 

dan fasilitas pelayanan yang disediakan guna memberikan kemudahan 

pelayanan bagi wajib pajak. Berikut pendapatan dari Pemerintah Kab. Kudus. 
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Tabel 1.2.  

Rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 UPPD Kabupaten 

Kudus 

BULAN 
TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

PKB BBNKB 

JAN   9.885.427.500  8.437.854.825  7.713.666.600  8.149.700.000  

FEB    9.885.427.500  7.790.678.300  7.713.666.600  6.734.304.500  

MAR    9.885.427.500  9.296.438.225  7.713.666.600  8.272.617.000  

APR    9.885.427.500  9.396.337.025  7.713.666.600  6.582.116.000  

MEI    9.885.427.500  9.705.254.575  7.713.666.600  7.503.274.000  

JUNI    9.885.427.500  8.642.197.500  7.713.666.600  7.520.556.500  

JULI    9.885.427.500  9.772.822.025  7.713.666.600  7.582.647.000  

AGT    9.885.427.500  11.383.644.000  7.713.666.600  8.698.229.500  

SEPT    9.885.427.500  10.868.738.350  7.713.666.600  7.823.541.700  

OKT    9.885.427.500  10.226.937.225  7.713.666.600  8.145.675.000  

NOV    9.885.427.500  11.505.448.425  7.713.666.600  6.753.912.500  

DES    9.885.427.500  11.519.873.800  7.713.666.600  7.282.612.500  

TOTAL 118.625.130.000  118.546.224.275  92.563.999.200  91.049.186.200  

Sumber : Data Sekunder Kantor Bersama Samsat Kab. Kudus (diolah 2020). 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp. 118.546.224.275, angka 

tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 

118.625.130.000. Sedangkan penerimaan BBNKB pada tahun 2019 sebesar 

91.049.186.200 angka tersebut belum dapat memenuhi target yang telah 

ditetapkan sebesar Rp. 92.563.999.200. Dilihat dari pencapaian penerimaan 

pejak kendaraan bermotor pada Samsat Kab. Kudus harus mampu memberikan 

kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak 

mendapat kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh samsat dan 

menjadikan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB sebanding atau lebih dari 

target yang telah ditetapkan oleh Samsat Kab. Kudus. 

Strategi manajemen dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak dan akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor, instansi harus segera bertindak dalam penanganan masalah tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian 

ini dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan 

wajib pajak disajikan pada tabel berikut : 

 Tabel 1.3.  

Mapping Variabel Penelitian dan Research Gap 

Penelitian 
Terdahulu 

Variabel Penelitian  
Samsat 

Unggulan 
(SU) 

Kepuasan 
(KS) 

Kepatuhan 
(KT)  

Penelitian Terdahulu 

Wardani dan 
Juliansya 2018 

√  √ √ 
SU tidak →  KS       

KS → + KT 

Amri 2017 √ √  SU →  + KS       

Hartanti, 
Karina Alviani, 
Ratiyah 2020 

√  √ SU tidak →  KT       

Riskiyatur 
Rohemah, 
Nurul K., Emi 
R. 2013 

√  √ SU →  KT       

Nunung Mutia, 
Firdaus Hamta 

2020 
√  √ SU →  KT       

Andreasa dan 
Enni 2015 

 √ √ KS → + KT       

Patar 
Simamora 
2009 

 √ √ KS tidak →  KT       

Suharto 2011  √ √ KS → + KT       

Ketarangan :  → +      : berpengaruh positif,  
Tidak→ : tidak berpengaruh 

Sumber : Disarikan dari berbagai jurnal penelitian (diolah 2020) 

Hasil mapping variabel penelitian dan research gap diatas menunjukkan 

bahwa ditemukan permasalahan yaitu adanya kontradiktif atau bertentangan 

hasil penelitian tentang upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

kepuasan pelanggan dengan variable samsat unggulan. 
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Hubungan antara Samsat Unggulan terhadap kepuasan wajib pajak. 

Penelitian Amri (2017) menemukan bahwa samsat unggulan meliputi samsat 

siaga, samsat corner, samsat keliling, e-samsat memberikan dampak positif 

terhadap kepuasan wajib pajak, akan tetapi regulasi harus ditetapkan secara 

resmi yang mengatur samsat unggulan. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wardani dan Juliansya (2018) menemukan perbedaan hasil 

penelitian yaitu bahwa Samsat Unggulan belum dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kepuasan, hal ini adanya perbedaan hasil penelitian 

(research gap). 

Hubungan antara Samsat Unggulan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Riskiyatur Rohemah, Nurul K., Emi R. (2013), dan Nunung Mutia, 

Firdaus Hamta (2020), menemukan bahwa samsat unggulan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hartanti, Karina Alviani, (Ratiyah 2020) 

menemukan perbedaan hasil penelitian yaitu bahwa Samsat Unggulan belum 

dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal 

ini adanya perbedaan hasil penelitian (research gap). 

Hubungan antara kepuasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

Suharto (2011) menemukan bahwa kepuasan wajib pajak yang dirasakan 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Patar Simamora (2009), 

menemukan perbedaan hasil penelitian yaitu bahwa kepuasanm yang 

duirasakan seorang wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal ini adanya perbedaan hasil penelitian 

(research gap). 
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Berdasarkan hasil diatas telah ditemukan perbedaan hasil penelitian 

mengenai Samsat Unggulan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

melalui kepuasan wajib pajak. Namun sampai saat ini masih tetap berkembang 

variabel antara konsep hubungan kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib 

pajak. Sesuai dengan hal tersebut, maka penulis terdorong atau tertarik untuk 

mengetahui hal tersebut secara lebih dalam, untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Samsat Unggulan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dengan Kepuasan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Kudus”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup penelitian 

ini adalah : 

a. Responden adalah yang memiliki wajib pajak kendaraan bermotor berjenis 

Sepeda Motor) di Kabupaten Kudus. 

b. Penelitian mengambil objek penelitian pada wajib pajak yang hendak 

membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Unggulan (Samsat 

Keliling, Samsat Siaga, Samsat Corner, e-samsat). 

c. Variabel penelitian yaitu variabel eksogen (samsat unggulan dan kualitas 

pelayanan), variabel endogen (kepatuhan wajib pajak), dan variabel 

intervening (kepuasan wajib pajak). 
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1.3 Perumusan Masalah 

Beberapa kajian empiris menjelaskan bahwa Samsat unggulan 

merupakan konstruk yang saling terkait dalam mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. Studi berikutnya membahas tentang kepuasan wajib pajak sebagai 

perantara atau variabel intervening yang menghubungkan Samsat unggulan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang terjadi didalam instansi 

pemerintahan adalah masih adanya anggapan masyarakat terkait dengan 

pelayanan pajak bermotor yang kurang memuaskan wajib pajak pada Samsat 

Kabupaten Kudus. Hal ini harus dicari solusinya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Samsat kepada wajib pajak. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Kantor 

bersama Samsat Kabupaten Kudus memberikan pelayanan yang prima terhadap 

wajib pajak bermotor yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak?”. Dari 

masalah penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Samsat Unggulan terhadap kepuasan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus ? 

2. Bagaimana pengaruh Samsat Unggulan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus ? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus ? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh Samsat Unggulan terhadap kepuasan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh Samsat Unggulan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Samsat Kabupaten Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada Samsat Kabupaten Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak. Selain itu 

juga diharap berkontribusi pada pemahaman teori manajemen dan 

sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.  
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai upaya meningkatkan kualitas Samsat 

Unggulan melalui Samsat Siaga, Samsat Keliling, Samsat Corner, dan e-

samsat, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

kepuasan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Kudus. 

b. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan 

dalam melakukan penelitian dalam pembahasan dan topik yang serupa. 

c. Penulis, berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran penulis 

terhadap upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Samsat 

Kabupaten Kudus. 

 


