
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat ini kendaraan bermotor

menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu karena apabila

tidak memiliki kendaraan bermotor satupun akan mengalami kesulitan dalam

berbagai hal seperti bepergian. Setiap kendaraan bermotor memiliki hak wajib

pajak baik pajak tahunan maupun pajak lima tahunan. Untuk memenuhi wajib

pajak sebagai kewajiban warga negara tentunya membutuhkan pelayanan jasa dari

orang lain namun terkadang untuk mendapatkannya harus menunggu terlebih

dahulu. Proses menunggu yang terjadi identik dengan proses antrian. Antrian

terjadi karena jumlah fasilitas pelayanan lebih sedikit daripada jumlah orang yang

membutuhkan pelayanan tersebut.

Kantor bersama SAMSAT Gresik merupakan kantor pusat yang digunakan

untuk melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Gresik.

Untuk menyelesaikan proses pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan setiap

pelanggan harus melalui tiga tahap pelayanan yaitu tahap pendaftaran, tahap

pengesahan, dan tahap pembayaran, akan tetapi untuk pembayaran pajak lima

tahunan harus melalui proses pendaftaran dan cek fisik terlebih dahulu di kantor

bagian belakang dan ketika setelah proses pembayaran masih ada proses cetak plat

yang dilakukan di kantor bagian belakang. Kantor Bersama SAMSAT Gresik

mempunyai 15 petugas ahli yang ada di dalam kantor utama yang telah diberikan



pelatihan secara khusus terlebih dahulu mengenai semua bagian yang ada di

dalam kantor utama sebelum pertama kali mulai bekerja dan 10 petugas di kantor

bagian belakang yang juga telah diberikan pelatihan khusus untuk melakukan

proses pelayanan untuk cek fisik, cetak plat, ataupun pendaftaran dibagian

belakang. Dari ke-15 petugas yang ada didalam kantor utama tersebut, empat

petugas pada bagian rekapitulasi data setiap harinya, empat petugas pada bagian

pelayanan mutasi, dan tiga petugas pada bagian pengecekan data yang masuk,

sistem kerjanya masih kurang optimal (belum terjadi overload pekerjaan)

sedangkan pada bagian pelayanan pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan

yang terdiri dari enam petugas pelayanan sistem kerjanya optimal (terjadi

overload pekerjaan) sehingga lama waktu pelayanan yang diberikan terjadi secara

tidak pasti. Dengan ketidakpastian tersebut tidak sesuai dengan kebijakan

perusahaan yang menginginkan lama waktu tunggu dari setiap pelanggan

maksimal empat puluh lima menit. Ditambah pula seiring berjalannya waktu yang

menyebabkan pengguna kendaraan bermotor semakin banyak dan banyak pula

yang melakukan pembayaran wajib pajak sehingga menyebabkan masalah antrian

yang semakin panjang.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian penentuan

jumlah petugas pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT Gresik yang optimal

sesuai dengan kebijakan perusahaan yang menginginkan waktu tunggu maksimal

empat puluh lima menit. Dengan tingkat kedatangan pelanggan yang secara acak

dan pelayanan yang terdapat faktor ketidakpastian mengenai waktu menyebabkan

sulit dalam menyelesaikan model. Dalam model antrian ini diolah dengan bantuan



simulasi. Simulasi adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan

menggunakan model dari suatu sistem nyata. Salah satu metode yang digunakan

untuk membantu simulasi tersebut adalah dengan menggunakan metode Monte

Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah simulasi probabilistik yang mendekati solusi

sebuah masalah dengan melakukan sampling dari proses acak. Dalam simulasi

Monte Carlo memungkinkan manajer untuk menentukan bagaimana beragam

kebijakan/kondisi organisasi akan dimodifikasi oleh perilaku acak (peneliti).

Diharapkan dengan metode simulasi Monte Carlo dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi Kantor Bersama SAMSAT Gresik dalam menentukan jumlah

petugas pelayanan yang optimal.

1.2 PERUMUSANMASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang ada di

Kantor Bersama SAMSAT Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana merancang jumlah petugas pelayanan pembayaran pajak

tahunan dan lima tahunan di Kantor Bersama SAMSAT Gresik yang optimal

sesuai dengan kebijakan perusahaan yang menginginkan rata-rata waktu tunggu

maksimal 45 menit dengan metode simulasi Monte Carlo?”

1.3 BATASANMASALAH

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada saat hari biasa atau normal.

2. Penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan.



3. Pengamatan hanya dilakukan untuk pelayanan pembayaran pajak tahunan

dan lima tahunan.

4. Tidak membahas mengenai masalah biaya.

5. Kebijakan perusahaan yang menginginkan rata-rata waktu tunggu maksimal

sebesar 45 menit.

1.4 ASUMSI

Asumsi-asumsi pada penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data satu bulan dianggap sudah mencukupi.

2. Tidak ada petugas pelayanan yang absen atau tugas keluar.

1.5 TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah petugas

pelayanan pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan di Kantor Bersama

SAMSAT Gresik yang optimal sesuai dengan kebijakan perusahaan yang

menginginkan rata-rata waktu tunggu maksimal 45 menit.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi mengenai

permasalahan simulasi antrian dengan menggunakan metode Monte Carlo.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk perbaikan dan diterapkan jumlah

server petugas pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT Gresik.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari laporan hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teori yang mendasari dan

mendukung pokok-pokok bahasan yang digunakan untuk

menyelesaikan masalah dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang urutan langkah-langkah yang harus

dilalui dalam penelitian yang dilakukan yang meliputi tempat dan

waktu penelitian, identifikasi variabel, langkah-langkah pemecahan

masalah, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang data hasil penelitian, pengolahan dan

perhitungan data, dan analisis serta pembahasan hasil penelitian yang

diharapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang

telah dilakukan dan saran yang diberikan kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


	



