
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  adalah  suatu  unit  pelaksanaan  yang  

bertugas  melaksanakan  kegiatan  operasional  berdasarkan  keputusan  Dirjen  

Pajak  dibidang  pajak   Bumi  dan  bangunan  yang  bertugas  dikantor  pelayanan  

Pajak  Pratama  Kotabumi  yaitu  untuk  mengelola  data  PPN, PPH, PBB dan  

Bea Meterai.Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah salah satu perusahaan swasta 

yang memberi kesempatan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

 Perusahaan tersebut memiliki jumlah sub bagian yang cukup banyak, yang 

diantaranya terdapat sub bagian pelayanan. Bagian Pelayanan mempunyai tugas 

melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,pemindahan dan pencabutan 

identitas wajib pajak,penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak 

dan surat wajib pajak lainnya,kearsipan berkas wajib pajak,serta penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 

Dalam pemrosesan  pendaftaran dan penyimpanan data wajib pajak pada saat ini 

masih manual yaitu menggunakan pengarsipan dengan jumlah berkas yang cukup 

banyak dan disimpan di tempat penyimpanan gudang  yang membutuhkan banyak 

tempat dan banyaknya penyusunan yang tidak beraturan membuat pencarian 

berkas wajib pajak menjadi sulit ditemukan untuk keperluan yang penting dan 

mendadak. Oleh karena itu , pencarian data wajib pajak menjadi lama dan 

membutuhkan banyak waktu. Sehingga proses pekerjaan lain yang berkaitan 

dengan data wajb pajak menjadi lambat dan tak beraturan, serta tidak jarang 
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beberapa proses operasional  karyawan menjadi terhambat dikarenakan data wajib 

pajak yang hilang.   

Dilihat dari sistem yang sedang berjalan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama khususnya dalam sub bagian pelayanan masih belum efektif karena 

masih dijumpai masalah-masalah seperti sulitnya mengelola data, baik berupa 

data pendafataran wajib pajak, data pengelolaan SPT Tahunan dan Pengelolaan 

berkas administrasi lainnya yang masih di simpan dalam gudang penyimpanan. 

Pada prosesnya data tersebut terkadang hilang dan rusak, sering terjadi kekliruan 

dan banyak hambatan yang sering menyebabkan lambatnya proses operasional 

tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul yang sesuai 

dengan kebutuhan akan pengolahan data informasi dalam kantor tersebut. Maka 

penulis akan mengusulkan suatu sistem aplikasi untuk mengoptimalkan dan 

memudahkan dalam proses penyimpanan data wajib pajak yang berjudul “Sistem 

Informasi Pengarsipan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kotabumi” untuk mempermudah dalam tahap-tahap pemberian 

pengarsipan data nomor pokok wajib pajak yang berkaitan dengan proses  data 

pendaftaran wajib pajak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada Latar Belakang masalah di atas, maka dapat 

di rumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan sistem informasi pengarsipan data nomor pokok 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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2. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi pengarsipan nomor pokok 

wajib pajak yang dapat membantu di dalam pengelolaan data wajib pajak 

yang cepat dan akurat ? 

 

1.3 Batasan masalah 

Karena luasnya permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha tersebut, 

dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, dengan 

maksud agar pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan 

tercapai sesuai yang diharapkan serta untuk menghindari perluasan masalah yang 

dibahas. 

Batasan masalah yang dimaksud meliputi : 

1. Pendaftaran Wajib Pajak hanya menerima pendaftaran langsung. 

2. Calon anggota yang boleh mendaftar sebagai anggota wajib pajak adalah 

seseorang yang berpenghasilan minimal Rp.3.000.000 per bulan. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Dalam Laporan Akhir Studi penulis juga mengadakan penelitian langsung 

ke objek guna memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Akhir 

Studi. Dari penyusunan  Laporan Akhir Studi  ini dimaksudkan untuk membantu 

dan mempermudah instansi tersebut dalam pembuatan program agar 

menghasilkan informasi yang cepat, akurat, tepat waktu dan relevan. 

Tujuan penyusunan Laporan Akhir Studi: 

1. Untuk memberikan rancangan sistem baru kepada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kotabumi 
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2. Untuk memudahkan dalam pengarsipan  data pendaftaran wajib pajak baru 

saat diperlukan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data selamanya pengumpulan Laporan Akhir Studi 

penulis mengumpulkan data-data informasi yang berhubungan dengan Laporan 

Akhir Studi yang disusun, dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa 

metode yang dapat menunjang dalam pengumpulan data yaitu : 

1 Pengamatan (Observasi) 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung 

sistem yang ada diperusahaan untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dan mempelajari sistem yang ada untuk mendapatkan 

gambaran objek yang dipelajari. 

2 Wawancara (Library Research) 

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi melalui wawancara 

atau tatap muka secara langsung, penulis dapat bertanya jawab dengan 

karyawan yang berkaitan dengan objek penelitian ataupun lewat sarana 

telekomunikasi lainnya, dengan pimpinan perusahaan atau dengan pihak-

pihak yang berkaitan, untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan. 

3 Tujuan Pustaka (Library Research) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan, penulis mengumpulkan dan memperoleh bahan secara  

teoritis sebagai landasan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan. 
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Bahan-bahan tersebut diperoleh dari media internet maupun buku-buku 

yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan pembahasan Laporan 

Akhir Studi ini. 

4 Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa catatan-

catatan atau peristiwa yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan 

judul laporan ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir pada bagian utama memuat butir-butir 

sebagai berikut:  

Bab I  PENDAHULUAN 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa penjelasan secara singkat 

pengertian sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, 

pengertian informasi, pengertian sistem informasi, pengertian 

pengarsipan, perancangan sistem, kamus data serta sekilas 

pengenalan Netbeans IDE 7.2.1 dan My Sql. 

Bab III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian. Meliputi 

gambaran umum  perusahaan, analisis terhadap masalah sistem 



6 
 

 
 

yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem baru yang diusulkan. 

 

Bab IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan mengenai  fungsi-fungsi bagian yang terkait 

dalam sistem informasi sistem informasi pengarsipan nomor pokok 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi, prosedur 

sistem yang sedang berjalan, design system, dan relasi antar tabel. 

Bab V  SIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan 

di dalam proses penelitian. Kesimpulan harus memiliki korelasi 

dengan rumusan masalah.  

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topik tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan 

kesimpulan yang didapatkan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


