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A B S T R A K 

 

Kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan yang memenuhi standar yang 

ditetapkan. berarti ukurannya adalah besarnya perbandingan antara output dengan 

input, relatif rendahnya jumlah jam kerja digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang 

direncanakan dan kecepatan menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan, 

tetapi hasilnya memenuhi syarat, sedangkan standar ukuran kualitas pelayanan 

bagi masyarakat, berarti masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan atau 

diterima dan juga adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai  

Tujuan dalam penelitia ini yaitu untuk mengetahui Kualitas Pelayanan 

Prima Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda 

Empat Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota 

Tanjungpinang. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dengan mengacu kepada pendapat Sinambela (2008:6). Adapun yang 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang. Setelah 

data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Dalam 

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Empat Di 

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota 

Tanjungpinang masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, pada Kantor 

Samsat ini papan petunjuk yang ada sudah rusak dan sulit dipahami oleh 

masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai prosedur 

dan syarat dalam pembuatan STNK, masyarakat sering tidak mendapatkan 

kepastian waktu serta kepastian biaya yang dituangkan dalam rincian-rincian dan 

diberitahukan secara jelas oleh para pegawai, partisipasi masyarakat masih kurang 

karena bagi mereka untuk mengurus STNK dengan mudah saja sudah dinilai baik, 

jadi tidak perlu mengawasi secara ekstra terhadap pelayanan yang diberikan 

karena menurut responden sudah ada peraturan yang wajib mereka jalankan. 

Kemudian dalam antrian perlu dibenahi karena masalah yang kerap timbul adalah 

pegawai tidak mengetahui siapa yang akan dilayani duluan karena tidak ada 

sistem antrian sehingga masyarakat menilai bahwa pegawai pilih kasih dan tidak 

memperhatikan siapa yang datang lebih dulu. 

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya papan alur 

yang berisi prosedur pelayanan yang di publikasikan ditempat-tempat bagian 

pelayanan di Kantor Samsat agar masyarakat tidak kesulitan dan tidak bertanya 

berulang kali kepada pegawai. Perlunya perbaikan sarana dan prasana pada 

Kantor Samsat. Harusnya dibuat papan berisi peraturan kepastian waktu dan biaya 

terhadap setiap pengurusan di Kantor Samsat yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Seharusnya ada kotak saran yang diletakan ditempat-tempat pelayanan. 

 

Kata Kunci : Kualitas pelayanan 
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A B S T R A C T 

 

Quality of service is a form of service that meets established standards. 

mean size is the size comparison between the output to the input, the relatively 

low number of working hours are used, but the results as planned and the speed of 

completing the work as targeted, but the results are qualified, while the standard 

measure of the quality of service to the community, which means people feel 

satisfied with the service that given or received and also the high level of public 

trust in employees 

The goal in this is to determine empirically Excellent Service Quality In 

Publishing Vehicle registration certificate (vehicle registration) Four Wheel 

Vehicle Administration System Office Manunggal In One Roof (call centers) 

Tanjungpinang. The discussion in this paper uses qualitative descriptive 

technique with reference to the opinion of Sinambela (2008: 6). As for who serve 

as informants in this study as many as 8 people. Once the data is collected, the 

data in this study were analyzed with descriptive qualitative data analysis 

techniques. 

The conclusion from this research is Quality Service in Publishing 

Vehicle registration certificate (vehicle registration) Four Wheel Vehicle 

Administration System Office Manunggal In One Roof (SAMSAT) Tanjungpinang 

there are still some things that must be considered, at this SAMSAT Office signs 

that there has been damaged and difficult to be understood by the public so that 

the public does not know clearly about the procedures and requirements in the 

manufacture of vehicle registration, people often do not get the certainty of the 

time and cost certainty as outlined in details and clearly informed by the 

employees, community participation is still lacking because for them to easily take 

care of vehicle registration alone is considered good, so it does not need extra 

supervise the services provided for by the respondent has no regulations shall 

they run. Later in the queue needs to be addressed as a problem that often arises 

is the employee does not know who will be served first because there is no 

queuing system so that people judge that the employee favoritism and not pay 

attention to anyone who comes firstreprimand the wrong, as well as awards in 

every performance is done. 

The advice can be delivered is necessary to groove boards that contain 

service procedures published in places in the service section SAMSAT Office so 

that the public had no trouble and not ask repeatedly to employees. The need to 

improve facilities and infrastructures in SAMSAT Office. Should be made board 

contains regulatory certainty of time and expense to any arrangement in 

accordance with the Office SAMSAT applicable regulations. There should be a 

suggestion box placed in places of service. 

 

Keywords: Quality of service 
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A. Latar Belakang 

 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

kemudian hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 

abdi masyarakat tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat 

akan kualitas atau mutu pelayanan tadi, maka fungsi pemerintah yang 

memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara bertahap perlu 

ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kepuasan 

bagi masyarakat, dan untuk mengembangkan pelayanan yang bermutu dibutuhkan 

adanya perubahan sikap dan keterampilan baru diantara staf pemerintah dan klien 

mereka serta perubahan lingkungan kelembagaan.  

 Pelayanan pemerintah kepada masyarakat dikatakan bermutu bila pelayanan 

yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan masyarakat. Pengertian mutu 

dapat diartikan juga sebagai hasil kinerja untuk suatu proses pekerjaan yang sesuai 

standar sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya arti mutu juga 

tidak hanya memuaskan masyarakat, tetapi menyenangkan masyarakat dan 

memberikan inovasi kepada masyarakat. 
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 Pelayanan publik menjadi salah satu yang banyak mendapatkan kritikan dan 

sorotan dari masyarakat karena telah merasa diabaikan kepentingannya oleh 

birokrasi.  Dengan kata lain selama itu pelayanan publik tidak pernah baik. 

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang 

lain secara lebih memuaskan berupa produk barang dan jasa.  Pelayanan 

merupakan usaha yang melayani,  membantu menyiapkan atau mengurus apa 

yang diperlukan seseorang.  Pelayanan pada hakekatnya adalah bukan merupakan 

hal yang berdiri sendiri,  seperti pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) 

saja,  namun dapat juga dikatakan dalam arti tekhnis dan administrasi.  Misalnya 

dalam suatu pelayanan kepada masyarakat, dalam usaha lembaga, instansi, 

ataupun perusahaan, sehingga pelayanan ini sering menjadi suatu hal yang utama 

yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi, karena itu dalam hal 

ini mereka harus benar-benar mampu bagaimana memberikan kepuasan dan 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat menjadi isu yang semakin 

strategis karena kualitas kinerja aparatur pelayanan public memiliki implikasi 

yang luas dalam kehidupan masyarakat. Kedekatan dan keterbukaan pemerintah 

terhadap masyarakat.secara politik harus mencerminkan adanya tingkat partisipasi 

yang tinggi dari masyarakat. Dalam setiap pembuatan kebijakan publik melalui 

kosensus kebersamaan dari seluruh kekuatan-kekuatan politik yang ada. 

 Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu satu atap pada dasarnya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui peminimalan jarak geografis antar 

fungsi terkait, dengan demikian dapat diperpendek waktu yang diperlukan untuk 
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proses layanan, pengguna layanan juga menjadi lebih mudah untuk memperoleh 

layanan. Salah satu pelayanan publik yang mengadopsi pola penyelenggaraan 

pelayanan publik terpadu satu atap oleh beberapa instansi daerah yang 

bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih di kenal dengan 

nama SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Dinas 

Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja (Persero) 

dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang 

dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan 

dilaksanakan pada satu kantor yang di beri nama KANTOR SAMSAT. 

 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai pelaksana 

pemerintahan daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan 

koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

pengendalian pemungutan penerimaan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala 

Kantor SAMSAT. 

 Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana di atur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan 

Pengemudi dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Pendaftaran kendaraan bermotor yang dilakukan pihak kepolisian 

berupa Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor yang diwujudkan dalam 
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bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). STNK sangat berguna untuk 

kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan dan 

penyidikan pada kasus pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan 

kendaraan bermotor.   

 STNK menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan adalah : 

 “Surat Tanda Nomor Kendaraan yang merupakan tanda bukti pendaftaran dan 

pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya 

yang telah di daftar yang selalu melekat dengan kendaraannya apabila bergerak di 

jalan raya yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan 

masa berlaku.” 

 Kantor SAMSAT di berbagai propinsi di Indonesia merupakan salah satu 

layanan publik yang banyak dikeluhkan masyarakat, padahal pada dasarnya 

masyarakat ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penerbitan 

STNK serta perpanjangan STNK setelah lima tahun dan lain-lain, namun 

mayoritas pelayanan SAMSAT yang ada masih mempersulit proses pembayaran 

sehingga yang terjadi masyarakat tidak mau melakukan pembayaran secara 

mandiri, dan lebih suka mengandalkan tenaga calo. 

 Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

upaya menciptakan pembangunan yang lebih mantap dan maju karena manusialah 

sebagai pelaku yang secara langsung akan memanfaatkan alam berikut isinya. 

Manusia sebagai sumber daya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang 
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unik dan kompleks, yang dalam bekerja di lingkungan organisasi atau perusahaan 

harus diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar 

memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas.  

B. Landasan Teoritis 

Kualitas pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan berjalan 

sesuai yang ditetapkan. Misalnya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat 

penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan. Hal ini menunjukkan, 

bahwa kualitas pelayanan berarti ada efektifitas dan efisiensi yang tercipta pada 

suatu yang aktifitas pelayanan. Tjiptono (2000:54) menyebutkan bahwa “kualitas 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan”. 

Menurut Ibrahim (2008:22) Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan 

(masyarakat). Dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

(masyarakat). 

Mangkunegara (2000 : 67) memberikan definisi kualitas pelayanan adalah 

standar tingkat pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan 

pelayanan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan pihak yang dilayani 

merasa puas dan memberikan respon positif. 

Menurut pengertian di atas, bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk 

pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Misalnya kualitas pelayanan 

bagi Kantor Samsat Kota Tanjungpinang, berarti ukurannya adalah besarnya 

perbandingan antara output dengan input, relatif rendahnya jumlah jam kerja 
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digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang direncanakan dan kecepatan menyelesaikan 

pekerjaan sesuai yang ditargetkan, tetapi hasilnya memenuhi syarat, sedangkan 

standar ukuran kualitas pelayanan bagi masyarakat, berarti masyarakat merasa 

puas atas layanan yang diberikan atau diterima dan juga adanya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pegawai Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. 

Gaspersz (dalam Lukman:2003:46) menyatakan bahwa beberapa dimensi atau 

atribut yang diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa : 

1. Ketepatan waktu pelayanan. 

2. Akurasi pelayanan 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Tanggungjawab 

5. Kelengkapan 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

7. Variasi model pelayanan 

8. Pelayanan pribadi 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. 

 

Kemudian ada beberapa ciri-ciri pelayanan yang berkualitas yang harus 

dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, berdasarkan Menpan berdasarkan keputusan Nomor 81 tahun 1993 

(dalam Syukri:12-14) meliputi : 

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan dan Kepastian 

3. Keamanan 

4. Keterbukaan 

5. Efisiensi 

6. Ekonomis 

7. Keadilan 

8. Ketepatan waktu 

 

Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, dalam konteks desentralisasi ini, pelayanan publik 
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pemerintah daerah seharusnya menjadi lebih baik jika selalu berfokus pada 

kepentingan dan berfokus kepada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 

beberapa dimensi yang dipaparkan oleh Sinambela (2008 : 6) yaitu : 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kondisional 

4. Partisipatif 

5. Kesamaan hak 

6. keseimbangan hak dan kewajiban 

 

Dari beberapa hal tersebut diatas jelas dipaparkan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika dihubungkan 

dengan administrasi publik pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap 

masyarakat. 

C. Hasil Penelitian 

Dalam fase penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kedudukan peran 

aparatur pemerintah sangat penting dan menentukan. Hal ini dikarenakan aparatur 

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Mutu atau kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan kinerja suatu 

organisasi. Dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan dan loyalitas masyarakat 

dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.  

Dalam pelaksanaan pelayanan tidak hanya berhubungan dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, melainkan yang lebih penting adalah unsur  manusia 

yang memberikan pelayanan. Tuntutan terhadap pelayanan yang baik adalah 

bagaimana bentuk dari pelayanan  serta memberikan kontribusi bagi organisasi 
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tersebut. Dengan hasil pelayanan yang baik, yang telah diberikan kepada 

masyarakat, dalam artian sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah 

ditetapkan. Maka dengan harapan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan 

tersebut akan  merasa puas, dari pelayanan yang diberikan. Hal ini diharapkan 

semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam era otonomi daerah saat 

sekarang ini, dalam di tuntut untuk mampu memberikan suatu bentuk pelayanan 

publik yang baik, cepat dan berkualitas serta maksimal kepada masyarakat. Untuk 

melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan pada Samsat dapat dilihat dari 

beberapa dimensi yang dikembangkan menjadi suatu pedoman wawancara guna 

menganalisa bagaimana pelaksanaan pelayanan tersebut dapat berjalan, hal ini 

dapat dilihat  dari : 

1.  Transparansi 

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

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 

kemudahan tahapan pelayanan dalam pengurusan STNK yang diberikan Kantor 

SAMSAT kepada  masyarakat yang dapat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan pengurusan yang meliputi prosedur pelayanan sehingga mudah 

dimengerti. 

 Kemudahan tahapan pelayanan dapat dilihat dari bagaimana pegawai Kantor 

SAMSAT menjelaskan segala bentuk pelayanan melalui bagian-bagian seperti 

adanya papan petunjuk, proses dan tata cara segala pengurusan pada Kantor 

SAMSAT Tanjungpinang. Dapat dianalisa bahwa untuk transparansi pelayanan 

yang diberikan pegawai Kantor SAMSAT kepada masyarakat belum berjalan 
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dengan baik dikarenakan dari jawaban responden masih terdapat menjawab bahwa 

sulitnya mendapatkan informasi terhadap alur pelayanan. Sehingga masyarakat 

harus bertanya berulang kali kepada pegawai. 

2.  Akuntabilitas 

 Dari hasil observasi dan dari hasil wawancara dengan responden berikut 

dengan key informan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk akuntabilitas di 

Kantor SAMSAT mengenai kepastian waktu dan biaya haruslah menjadi 

perhatian. Seperti membuat papan persyaratan, alur prosedur yang berisi biaya 

dan waktu penyelesaian setiap pengurusan. Jika terjadi keterlambatan terhadap 

penyelesaian maka haruslah diinformasikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan 

biaya jika ada perubahan dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat maka 

harus terlebih dahulu dijelaskan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas 

dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas pada Kantor SAMSAT 

3.  Kondisional  

 Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan dari Kantor SAMSAT serta 

mengacu dari tanggapan para responden dan key informan dan dari pengamatan 

yang dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk tindakan 

dalam menghadi keluhan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat jika masyarakat 

mengeluhkan sesuatu misalnya persyaratan yang berbelit belit, atau tidak 

pahamnya masyarakat terhadap prosedur yang ada dan lain sebagainya selalu 

langsung ditanggapi dengan baik. Jika ada masalah yang tidak dapat teratasi 

biasanya pegawai akan mencatatnya dan mengadukan ke atasan yang lebih tinggi 

dan berwenang untuk menyelesaikannya. 
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4.  Partisipatif 

Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sesuai PP No. 68 Tahun 

1999 untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam 

bentuk:1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai 

penyelenggaraan negara; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil 

dari Penyelenggara Negara; 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara 

bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan 4. Hak 

memperoleh perlindungan hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini 

tidak lagi hanyamengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan 

pendekatan sanksi.Tetapi pemerintah daerah harus mampu membangun jaring-

jaring interaksisimbiosis mutualisme antar berbagai pihak/stakeholders baik itu 

masyarakat, DPRD, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha. Dengan 

interaksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis 

danhubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan 

mengedepankan pendekatan persuasive dan hal ini belum sepenuhnya dijalankan 

oleh Kantor Samsat Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan STNK  bagi 

masyarakat. 

5.  Kesamaan Hak 

Dari hasil keseluruhan wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa untuk 

kesamaan hak masih dirasakan belum berjalan dengan baik, semua masyarakat 

dengan berbagai macam pengurusan sudah dilayani dengan baik. tanpa melihat 

status sosial, pekerjaan. Sedapat mungkin pihak Kantor SAMSAT akan 

membantu. Hanya saja untuk sistem antrian yang kembali harus diperhatikan. 
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Harus ada pembenahan dan solusi dari hal tersebut agar pegawai merasa nyaman 

saat mengantri tanpa merasa pegawai tidak adil dan pilih kasih. 

6.  Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Dari hasil seluruh wawancara yang dilakukan baik dengan para responden dan 

key informan serta dari hasil observasi yang dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya pegawai sudah 

menjalankannya dengan baik. ini dapat dilihat dari sudah adanya peraturan yang 

dibuat dalam pelaksanaan pelayanan yang menjadi pedoman dalam memberikan 

pelayanan, pegawai sudah menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Kemudian para pegawai juga selalu memberikan teguran kepada masyarakat yang 

tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Semua dilakukan agar pelaksanaan 

pelayanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Empat Di Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tanjungpinang dengan 

menggunakan konsep dari Sinambela (2008:13) dengan metode deskriptif 

kualitatif dan dengan menggunakan wawancara serta observasi dalam teknik 

pengumpulan data terhadap 8 informan maka kesimpulan penelitian ini, yaitu 

Kualitas Pelayanan Prima Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) Kendaraan Roda Empat Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 
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Atap (SAMSAT) Kota Tanjungpinang masih ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan.  

a. Dilihat dari dimensi transparansi, untuk indikator Kemudahan tahapan 

pelayanan yang dijelaskan melalui bagian-bagian melalui papan 

petunjuk, proses dan tata cara segala pengurusan pada Kantor Samsat 

masih perlu diperhatikan karena pada Kantor Samsat ini papan petunjuk 

yang ada sudah rusak dan sulit dipahami oleh masyarakat sehingga 

masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai prosedur dan syarat 

dalam pembuatan STNK.   

b. Untuk dimensi akuntabilitas juga harus menjadi perhatian bagi pihak 

Kantor Samsat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

secara teknis Persyaratan teknis dan administrasi harus jelas ini dapat 

dilihat dari waktu dan biaya dalam pelaksanaan pelayanan harus 

diinformasikan pegawai kepada masyarakat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku tetapi pada kenyataannya masyarakat sering tidak 

mendapatkan kepastian waktu serta kepastian biaya yang dituangkan 

dalam rincian-rincian dan diberitahukan secara jelas oleh para pegawai.  

c. Dilihat dari Dimensi kondisional berjalan sudah baik karena para 

pegawai sudah mampu melayani masyarakat dengan mendengarkan 

keluhan serta mencarikan solusi.  

d. Dilihat dari Dimensi partisipatif bahwa partisipasi masyarakat masih 

kurang karena bagi mereka untuk mengurus STNK dengan mudah saja 

sudah dinilai baik, jadi tidak perlu mengawasi secara ekstra terhadap 
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pelayanan yang diberikan karena menurut responden sudah ada 

peraturan yang wajib mereka jalankan. 

e. Kemudian Dimensi keempat kesamaan hak juga sudah berjalan dengan 

baik para pegawai melayani masyarakat tanpa pilih kasih. Hanya saja 

dalam antrian perlu dibenahi karena masalah yang kerap timbul adalah 

pegawai tidak mengetahui siapa yang akan dilayani duluan karena tidak 

ada sistem antrian sehingga masyarakat menilai bahwa pegawai pilih 

kasih dan tidak memperhatikan siapa yang datang lebih dulu. 

2. Saran 

a. Perlu adanya papan alur yang berisi prosedur pelayanan yang di 

publikasikan ditempat-tempat bagian pelayanan di Kantor Samsat 

agar masyarakat tidak kesulitan dan tidak bertanya berulang kali 

kepada pegawai.  

b. Perlunya perbaikan sarana dan prasana pada Kantor Samsat, 

menambah tempat duduk didalam ruang tunggu serta membenahi 

sistem antrian untuk masyarakat agar dapat didahulukan siapa yag 

datang lebih awal tanpa terkesan pilih kasih karena pegawai tidak 

mengetahui siapa dari masyarakat yang datang lebih dahulu. 

c. Seluruh pegawai hendaknya bekerja sesuai dengan standar yang ada 

yaitu melayani masyarakat dengan baik dengan bahasa yang baik, 

berpakaian rapi dan lengkap sehingga masyarakat mudah mengenali. 
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d. Harusnya dibuat papan berisi peraturan kepastian waktu dan biaya 

terhadap setiap pengurusan di Kantor Samsat yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

e. Seharusnya ada kotak saran yang diletakan ditempat-tempat 

pelayanan. 
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