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ABSTRAK 

 

 Instansi pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat dalam hal pajak adalah 

Kantor Bersama Samsat. Intansi terebut menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sektor penerimaan negara terbesar adalah berasal dari 

pajak, salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Hal terlihat dari jumlah kendaraan 

bermotor di Jawa Timur hingga Agustus 2016 ini mencapai 16,6 juta lebih. Namun jumlah 

kendaraan sebanyak 16,6 juta lebih menunggak membayar pajak nilainya mencapai lebih dari Rp 

300 miliar. Kemudian pendapatan dari bea balik nama (BBN) kedua dan seterusnya mencapai 

sekitar Rp 45 miliar dalam kurun waktu tiga bulan mulai September sampai Desember 2016. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, maka dibuatlah program E-

Samsat. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan E-Samsat sebagai 

media pelayanan informasi bagi masyarakat Surabaya. 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel daam penelitian ini ialah 

pengguna layanan E-Samsat yang ada pada Samsat Surabaya Timur sebanyak 100 orang dengan 

penggunaan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yakni kuesioner. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, 

uji validitas dan reliabilitas. 

Hasil kesimpulan menunjukan bahwa penggunaan E-Samsat sebagai media pelayanan 

informasi dirasakan efektif bagi masyarakat dalam prosedur pelayanan, biaya pelayanan, sarana 

dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan, sedangkan untuk waktu 

penyelesaian dan produk pelayanan masih dirasakan cukup efektif. 

 

Kata Kunci :  Prosedur Pelayanan 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Government agencies serving the public interest in taxes are the Joint Office of Samsat. 

The aforementioned Intansi provides public services in the case of motor vehicle taxes. The 

largest state revenue is derived from taxes, one of which is motor vehicle tax. It can be seen from 

the number of motor vehicles in East Java until August 2016 reached 16.6 million more. But the 

number of vehicles as much as 16.6 million overdue pay taxes worth more than Rp 300 billion. 

Then the revenue from the second (BBN) refund of the second and so on reached about Rp 45 

billion within three months from September to December 2016. In order to improve the 

performance of effective public services, the E-Samsat program was created. The purpose of the 

study is to describe the effectiveness of the use of E-Samsat as a medium of information services 

for the people of Surabaya. 

This type of research uses quantitative research. Sample in this research is E-Samsat 

service user in Samsat Surabaya East as many as 100 peoples with the use of sampling technique 

that is purposive sampling. Data collection techniques used were questionnaires. The technique 

of data analysis using descriptive statistical analysis, validity and reliability test. 

The conclusion shows that the use of E-Samsat as a medium of information service is felt 

to be effective for the society in the service procedure, service cost, facilities and infrastructure 

as well as the competence of the service providers, while for the completion time and the service 

products are still felt quite effective. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban utama seluruh aparatur pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik 

(Ulum, 2015). Penyelenggara pelayanan publik juga menjadi salah satu kewenangan yang 

penting bagi pemerintah daerah karena menyangkut keberhasilan dalam membangun kinerja 

pelayanan yang professional, terbuka, partisipatif, akuntabel, efesien, efektif, kesamaan hak dan 

kewajiban yang akan berpengaruh pada citra pemerintah daerah tersebut. 

Pelayanan publik saat ini telah menjadi issue sentral dimana telah memaksa institusi 

Negara maupun masyarakat untuk memperbaiki sebaik-baiknya dalam penyelenggaraannya. 

Akan tetapi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini masih dihadapkan 

pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia 

aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari 

masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa (Ulum, 2015). 

Instansi pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat dalam hal pajak adalah 

Kantor Bersama Samsat. Intansi terebut menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sektor penerimaan negara terbesar adalah berasal dari 

pajak, salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak atas Kendaraan Bermotor merupakan 

bentuk pemasukan yang besar bagi pemerintah daerah, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Kendaraan 

Bermotor di Indonesia telah menjamah lapisan masyarakat luas, mulai dari masyarakat dengan 

tingkat perekonomian menengah ke bawah sampai para eksekutif dengan tingkat perekonomian 

yang mapan. Hal terlihat dari jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur hingga Agustus 2016 

ini mencapai 16,6 juta lebih. Namun, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  

menyatakan bahwa masih sangat banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan 

bermotor, yang mana dari jumlah kendaraan sebanyak 16,6 juta lebih tersebut, yang menunggak 

membayar pajak nilainya mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Kemudian pendapatan dari bea 

balik nama (BBN) kedua dan seterusnya mencapai sekitar Rp 45 miliar dalam kurun waktu tiga 

bulan mulai September sampai Desember 2016 (Jajeli, 2016). 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik yang semakin baik, diberlakukan 

adanya E-samsat yang memberikan berbagai inovasi fasilitas-fasilitas yang diharapkan agar 

dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan 

diadakannya layanan E-samsat Surabaya yakni mempermudah masyarakat dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan melihat dari keuntungan yang diperoleh 

Wajib pajak apabila menggunakan layanan E-samsat lebih ditekankan ke waktu yang lebih 

fleksibel, sebab pembayaran dapat dilakukan kapanpun sampai batas akhir jam ditanggal masa 

berlaku pajak kendaraan bermotor (Fatchurrozi, 2014). 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa suatu pelayanan publik yang baik adalah 

pelayanan yang efektif dalam penggunaannya bagi masyarakat, sehingga penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil judul “Efektivitas Penggunaan E-samsat sebagai Media Pelayanan 

Informasi Bagi Masyarakat Surabaya.” 



METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2014, p.7) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah diterapkan (Sugiyono, 2014, p.8). 

Pengambilan sampel dengan purposive sampling dengan harapan kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu yang terkait dengan 

penggunan E-Samsat. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden yang memiliki SIM. 

2. Responden yang sudah pernah menggunakan E-Samsat. 

Populasi daam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Surabaya. Menurut Likert sampel 

diambil paling sedikit 30, 50, 75, 100 atau kelipatannya (Riduwan, 2008: 45). Maka dalam 

penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 100 sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah 

sampel tersebut sudah melebihi batas minimal. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 Dalam penelitian ini, efektivitas diukur melalui beberapa indikator yang mengacu pada 

standar pelayanan publik yang diatur dalam Kep. MENPAN No. 63 Th 2003, yaitu : 

1. Prosedur Pelayanan 

2. Waktu Penyelesaian 

3. Biaya Pelayanan 

4. Produk Pelayanan 

5. Sarana dan Prasarana 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

 

HASIL PENELITIAN 

 Data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain..Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel. 

Variabel dalam penelitian ini antara lain Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya 

Pelayanan Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas Pemberi 

Pelayanan. 

 

  



 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Prosedur Pelayanan 

No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Prosedur pelayanan e-

samsat tidak berbelit-belit 

F 1 5 31 54 9 100 

% 1.0 5.0 31.0 54.0 9.0 100.0 

2 Prosedur pelayanan e-

samsat mudah dipahami 

oleh pengguna 

F - 9 31 52 8 100 

% - 9.0 31.0 52.0 8.0 100.0 

3 Prosedur pelayanan e-

samsat mudah 

dilaksanakan oleh 

pengguna 

F - 6 32 52 10 100 

% - 6.0 32.0 52.0 10.0 100.0 

4 Prosedur pelayanan e-

samsat sesuai SOP yang 

ada 

F 1 5 32 42 20 100 

% 1.0 5.0 32.0 42.0 20.0 100.0 

 

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dari total 100 responden diatas mayoritas 

responden yang menyatakan “Prosedur pelayanan e-samsat tidak berbelit-belit” dengan jumlah 

54 orang (54.0%) yang memberikan penilaian setuju. Hasil analisis deskriptif tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan e-samsat memberikan prosedur yang tidak berbelit-belit, seperti 

yang dapat diketahui pada suatu pelayanan publik diperlukan adanya prosedur pelayanan yang 

sederhana dan memudahkan para masyarakat. 

 

 

Skala Likert Prosedur Pelayanan 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 365 3.65 

2 359 3.59 

3 366 3.66 

4 375 3.75 

Total 1465 3.66 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden 

memberikan penilaian setuju dengan jumlah memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.75 

dengan pernyataan “Prosedur pelayanan e-samsat sesuai SOP yang ada” dan yang memiliki nilai 

rata-rata terendah yaitu 3.58 dimana responden memberikan penilaian setuju dengan pernyataan 

“Prosedur pelayanan e-samsat sesuai SOP yang ada”. Sedangkan secara umum pernyataan 

variabel Prosedur Pelayanan mendapat nilai rata - rata dari responden sebesar 3.66, yang berarti 

responden memberikan penilaian Setuju yang masuk dalam rentang skala 3.41 - < 4.20. 

 

 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Waktu Penyelesaian 

No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 



No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Waktu penyelesaian 

pelayanan e-samsat tepat 

waktu 

F - 12 44 37 7 100 

% - 12.0 44.0 37.0 7.0 100.0 

2 

Petugas pemberi layanan 

memberikan informasi 

terkait dengan waktu 

penyelesaian 

F 1 10 42 42 5 100 

% 1.0 10.0 42.0 42.0 5.0 100.0 

3 

Waktu penyelesaian 

pelayanan e-samsat sesuai 

dengan jadwal yang 

diberikan 

F - 6 45 43 6 100 

% - 6.0 45.0 43.0 6.0 100.0 

4 
Waktu tunggu pelayanan 

e-samsat lama 

F 11 27 21 25 16 100 

% 11.0 27.0 21.0 25.0 16.0 100.0 

 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa dari total 100 responden diatas mayoritas 

responden yang menyatakan “Petugas pemberi layanan memberikan informasi terkait dengan 

waktu penyelesaian” mayoritas masing-masing ada 42 orang (42.0%) yang memberikan 

penilaian cukup setuju dan juga setuju. Hasil analisis menyatakan bahwa sejauh ini para petugas 

telah memberikan informasi akan waktu penyelesaian pelayanan, akan tetapi pada pernyataan 

“Waktu penyelesaian pelayanan e-samsat tepat waktu” dengan jumlah 44 orang (44.0%) yang 

memberikan penilaian cukup setuju. Hasil analisis deskriptif waktu penyelesaian pelayanan tepat 

waktu yang dinilai cukup setuju menunjukkan bahwa waktu penyelesaian pelayanan e-samsat 

terkadang tidak sesuai waktu yang ditentukan, sehingga membuat pelayanan terkadang 

terkendala tidak sesuai waktu yang dijanjikan kepada masyarakat. 

 

Skala Likert Waktu Penyelesaian 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 339 3.39 

2 340 3.40 

3 349 3.49 

4 308 3.08 

Total 1336 3.34 

 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden pada variabel 

Waktu Penyelesaian memberikan penilaian setuju dengan jumlah nilai rata-rata tertinggi sebesar 

3.49 dengan pernyataan “Waktu penyelesaian pelayanan e-samsat sesuai dengan jadwal yang 

diberikan” dan sedangkan  secara umum pernyataan variabel Waktu Penyelesaian mendapat nilai 

rata - rata dari responden sebesar 3.34, yang berarti responden memberikan penilaian cukup 

setuju yang masuk dalam rentang skala mean 2.61 - < 3.40. 

 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Biaya Pelayanan 



No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Biaya yang dibebankan 

sesuai dengan jenis 

pelayanan yang digunakan 

F  4 36 51 9 100 

%  4.0 36.0 51.0 9.0 100.0 

2 Terdapat rincian biaya 

pada struk pembayaran 

F 1 1 28 51 19 100 

% 1.0 1.0 28.0 51.0 19.0 100.0 

3 Petugas pemberi layanan 

memberikan informasi 

mengenai biaya yang 

dibebankan 

F 1 6 37 46 10 100 

% 1.0 6.0 37.0 46.0 10.0 100.0 

4 Petugas pemberi layanan 

memberikan tata cara 

pembayaran pelayanan 

F 1 5 35 48 11 100 

% 1.0 5.0 35.0 48.0 11.0 100.0 

  

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa dari total 100 responden diatas mayoritas 

responden memberikan pernyataan “Biaya yang dibebankan sesuai dengan jenis pelayanan yang 

digunakan” dengan jumlah 51 orang (51.0%) yang memberikan penilaian setuju. Dari hasil 

analisis deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa biaya pelayanan yang dibebankan kepada 

masyarakat telah disesuaikan dengan jenis pelayanan apa saja yang digunakan, sehingga hal 

tersebut dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

 

Skala Likert Biaya Pelayanan 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 365 3.65 

2 386 3.86 

3 358 3.58 

4 363 3.63 

Total 1472 3.68 

 

 Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden 

memberikan penilaian setuju dengan jumlah memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.86 

dengan pernyataan “Terdapat rincian biaya pada struk pembayaran”. Sedangkan secara umum 

pernyataan variabel Biaya Pelayanan mendapat nilai rata - rata dari responden sebesar 3.68, yang 

berarti responden memberikan penilaian setuju yang masuk dalam rentang skala mean 3.41 - < 

4.20. 

 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Produk Pelayanan 

No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Hasil produk yang 

diberikan sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh 

F  5 42 47 6 100 

%  5.0 42.0 47.0 6.0 100.0 



No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

pengguna 

2 Petugas e-samsat 

memberikan kepastian 

hukum tentang hasil 

produk 

F 1 15 41 30 12 99 

% 1.0 15.0 41.0 30.0 12.0 99.0 

3 Petugas e-samsat 

memberikan jaminan 

ganti jika terdapat 

kesalahan pada hasil 

produk 

F 1 23 33 32 11 100 

% 1.0 23.0 33.0 32.0 11.0 100.0 

4 Petugas pemberi layanan 

memberikan informasi 

terkait dengan hasil 

produk 

F 1 3 44 42 7 97 

% 1.0 3.0 44.0 42.0 7.0 97.0 

  

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa dari total 100 responden diatas mayoritas 

responden yang menyatakan “Hasil produk yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh pengguna” dengan jumlah 47 orang (47.0%) yang memberikan penilaian setuju. Hasil 

analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 

masyarakat, yang mana pada pernyataan “Petugas e-samsat memberikan kepastian hukum 

tentang hasil produk” sebagian besar sebanyak 41 (41.0%) orang memberikan penilaian “Cukup 

Setuju”. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pihak pemberi pelayanan atau petugas 

pelayanan memberikan kepastian hukum tentang hasil produk yang diberikan. Kemudian pada 

pernyataan “Petugas e-samsat memberikan jaminan ganti jika terdapat kesalahan pada hasil 

produk” mayoritas masing-masing ada 33 (33.0%) orang yang memberikan penilaian “Cukup 

Setuju” dan “Setuju”. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan 

yang diberikan ketika terjadi kesalahan pada hasil produk membuat konsumen merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan. 

 

Skala Likert Produk Pelayanan 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 354 3.54 

2 334 3.37 

3 329 3.29 

4 342 3.53 

Total 1359 3.43 
 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden 

memberikan penilaian setuju dengan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.54 dengan 

pernyataan “Hasil produk yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna”. 

Sedangkan secara umum pernyataan variabel Produk Pelayanan mendapat nilai rata - rata dari 

responden sebesar 3.43, yang berarti responden memberikan penilaian cukup setuju yang masuk 

dalam rentang skala mean 3.41 - < 4.20. 

 



Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sarana dan Prasarana 

No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Terdapat sarana dan 

prasana yang memadahi 

pada Samsat Surabaya 

Timur 

F 1 47 51 1 1 100 

% 1.0 47.0 51.0 1.0 1.0 100.0 

2 Sarana dan prasarana yang 

ada pada Samsat Surabaya 

Timur berfungsi dengan 

baik 

F 2 39 55 3 2 99 

% 2.0 39.0 55.0 3.0 2.0 99.0 

3 Samsat Surabaya Timur 

memiliki sarana dan 

prasarana yang lengkap 

F 2 42 53 3 2 100 

% 2.0 42.0 53.0 3.0 2.0 100.0 

4 Petugas pemberi layanan 

turut andil dalam 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang ada pada 

Samsat Surabaya Timur 

F 5 44 46 5 5 100 

% 5.0 44.0 46.0 5.0 5.0 100.0 

  

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dijelaskan bahwa dari total 100 responden diatas mayoritas 

responden memberikan pernyataan “Terdapat sarana dan prasana yang memadahi pada Samsat 

Surabaya Timur” dengan jumlah 51 orang (51.0%) yang memberikan penilaian cukup setuju. 

Dari hasil analisis deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa sarana prasarana yang ada pada 

Samsat Surabaya Timur kurang memadai, sehingga kurang dapat mendukung pelayanan yang 

ada. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana perlu mendapatkan perbaikan guna 

meningkatkan pelayanan yang ada. 

 

Skala Likert Sarana dan Prasarana 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 352 3.52 

2 356 3.60 

3 357 3.57 

4 351 3.51 

Total 1416 3.55 

 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden memberikan 

penilaian setuju dengan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.60 dengan pernyataan “Sarana 

dan prasarana yang ada pada Samsat Surabaya Timur berfungsi dengan baik” .  Sedangkan 

secara umum pernyataan variabel sarana dan prasarana mendapat nilai rata - rata dari responden 

sebesar 3.55,  yang berarti responden memberikan penilaian setuju yang masuk dalam rentang 

skala mean 3.41 - < 4.20. 

 

 



 

 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

No Pernyataan 
F 

STS TS CS S SS Total 
% 

1 Pengetahuan yang 

dimiliki oleh petugas 

pemberi layanan sesuai 

dengan bidangnya 

F 9 41 44 6 9 100 

% 9.0 41.0 44.0 6.0 9.0 100.0 

2 Petugas pemberi layanan 

memiliki sikap yang 

ramah 

F 1 45 41 13 1 100 

% 1.0 45.0 41.0 13.0 1.0 100.0 

3 Petugas pemberi layanan 

berpakain lengkap selama 

proses pelayanan 

F 2 37 50 11 2 100 

% 2.0 37.0 50.0 11.0 2.0 100.0 

4 Petugas pemberi layanan 

memiliki sikap yang 

sopan dan santun selama 

proses pelayanan 

F 2 30 54 14 2 100 

% 2.0 30.0 54.0 14.0 2.0 100.0 

 

Berdasarkan tabel 3.14 dapat dijelaskan bahwa dari total 100  responden diatas mayoritas 

responden memberikan pernyataan “Pengetahuan yang dimiliki oleh petugas pemberi layanan 

sesuai dengan bidangnya” dengan jumlah 44 orang (44.0%) yang memberikan penilaian  cukup 

setuju. Dari hasil analisis deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa para petugas pemberi 

layanan kurang memiliki pengetahuan sesuai dengan bidangnya. 

 

Skala Likert Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

Prosedur Pelayanan Total Skor Mean 

1 347 3.47 

2 366 3.66 

3 370 3.70 

4 380 3.80 

Total 1463 3.66 

 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 100 responden 

memberikan penilaian setuju dengan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.80 dengan 

pernyataan “Petugas pemberi layanan memiliki sikap yang sopan dan santun selama proses 

pelayanan” dan secara umum pernyataan variabel Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

mendapat nilai rata - rata dari responden sebesar 3.66, yang berarti responden memberikan 

penilaian Setuju yang masuk dalam rentang skala mean 3.41 - < 4.20. 

 

Hasil Keseluruah Skala Likert 

 Variabel Total Skor Mean Kategori 

1 Prosedur Pelayanan 884 3.68 Efektif 



 Variabel Total Skor Mean Kategori 

2 Waktu Penyelesaian 801 3.34 Cukup Efektif 

3 Biaya Pelayanan 886 3.69 Efektif 

4 Produk Pelayanan 810 3.38 Cukup Efektif 

5 Sarana dan Prasarana 871 3.65 Efektif 

6 Kompetensi Petugas Pemberi 

Pelayanan 
884 3.73 Efektif 

Total 5136 3.58 Efektif 

 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan efektivitas penggunaan e-samsat sebagai media pelayanan informasi bagi 

masyarakat Surabaya dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa penggunaan e-samsat 

sebagai media pelayanan informasi dirasakan efektif bagi masyarakat dalam prosedur pelayanan, 

biaya pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. 

Diharapkan agar pihak penelitian selanjutnya dapat memperkaya penelitian ini dengan 

menambahkan variabel lainnya seperti kepuasan pelanggan sebagai dampak efektifitas 

pelayanan, serta dapat juga menggunakan pendekatan lainnya seperti kualitatif yang 

menggunakan data wawancara agar diperoleh hasil yang lebih kompleks. 

 

REFRENSI 

Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

Fitranti, P. Dwi., Siti, Rochmah., Imam, Hanafi. 2014. Pelaksanaan Program Inovasi Samsat 

Corner Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi pada 

SAMSAT Corner Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2 

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat. 

Penerbit Universitas Diponegoro 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang Hakikat Pelayanan Publik 

Sistem Informasi. 2014. Diakses melalui http://samsatsby.wixsite.com/samsatsurabayatimur/e-

samsat 

Undang-Undang No.28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Undang-Undang No .25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

www.esamsatjatim.com 

http://www.esamsatjatim.com/

