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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi mobile sangat marak dikalangan 

masyarakat.  Sistem operasi yang digunakan pun sangat beragam, seperti android, 

ios, dan lain-lain.  Namun android merupakan sistem operasi yang tak kalah 

canggihnya dengan yang lainnya. Karena sifatnya yang open source, sistem 

operasi tersebut mudah dikembangkan oleh siapapun. Hal itu terbukti dengan 

banyaknya aplikasi berbasis android yang bermunculan.  

Kemajuan teknologi tidak lepas dari bidang pelayanan terhadap informasi, 

Dengan perkembangan teknologi tersebut, kita bisa mengaplikasikan banyak hal 

disekitar kita pada gadget.  Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile 

yang berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi.  

Pada sisi lain, Android juga dapat membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah 

dikerjakan.  

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat dalam menyajikan data 

yang lengkap dan akurat sangatlah dibutuhkan oleh suatu instansi, organisasi 

ataupun perusahaan, dengan adanya informasi yang diperoleh tersebut pimpinan 

dapat segera mengambil kebijakan untuk kelangsungan instansi, organisasi, 

maupun perusahaannya. 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendataan, 

Penilaian dan  Penetapan, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta 

Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah, Wajib pajak yang memenuhi kewajiban untuk pembayaran pajak 

daerah dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang dengan menggunakan SPTPD.  Oleh karena itu, wajib pajak 

melaporkan kepada kepala daerah tentang perhitungan dan pembayaran pajak 

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
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pajak daerah dimaksud. Pada beberapa jenis pajak daerah dimungkinkan 

pembayaran pajak oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah. 

Untuk menetapkan pajak yang terutang maka kepala daerah harus memiliki 

data tentang objek dan subjek pajak. Untuk itu, pada beberapa peraturan 

daerah tentang pajak daerah, kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya 

dilakukan oleh kepala daerah tetap dikenakan kewajiban melaporkan data 

objek dan subjek pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi baik bagi Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka  Barat adalah tidak patuhnya Wajib 

Pajak dalam  melaporkan pajaknya, Untuk  melaporkan Pajak  Daerah Wajib 

Pajak harus datang langsung ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

atau Unit Pelayanan Teknis di Kecamatan.  Padahal bisa saja karena masalah 

waktu menjadi tidak bisa datang, atau karena jarak jauh sehingga Wajib Pajak 

enggan untuk datang.  Selain itu sebagian Wajib Pajak tidak mengetahui berapa 

tarif pajak yang di kenakan, Sistem administrasi yang manual ini akan 

meningkatkan tax compliance cost para Wajib Pajak  dalam  segi waktu (time 

cost) untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan. 

Berdasarkan masalah di atas maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, pembangunan aplikasi berbasis 

Android adalah suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas.  

Karena Android hampir di miliki oleh setiap masyarakat, Oleh karena itu penulis 

tertarik mengambil judul penelitian “APLIKASI E-SPTPD PADA BADAN 

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN 

BANGKA BARAT BERBASIS ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya: 

1. Bagaimana memudahkan Wajib Pajak  dalam pelaporan pajak setiap 

bulannya. 
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2. Bagaimana Caranya mengefektifkan waktu Wajib Pajak dalam hal pelaporan 

terhadap pajak setiap bulannya. 

3. Bagaimana Caranya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaporkan pajaknya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Objek penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

2. Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

3. Tidak patuhnya Wajib Pajak dalam melaporkan Pajaknya. 

4. Untuk melaporkan Pajak Daerah Wajib Pajak harus datang langsung ke 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau Unit Pelayanan Teknis 

di Kecamatan. 

5. Wajib Pajak tidak mengetahui berapa tarif pajak yang di kenakan. 

6. Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan perangkat lunak yaitu : OS 

Windows 7, Mysql, Eclips Juno. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Aplikasi E-Sptpd pada Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Berbasis 

Android 

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Dengan adanya Aplikasi E-Sptpd diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Pajaknya. 

2. Untuk mengefektifkan waktu wajib pajak dalam hal pelaporan terhadap 

pajak setiap bulannya. 

3. Untuk mengoptimalkan penerimaan Daerah agar tidak banyak kebocoran 

dalam proses dalam proses pemungutan pajak. 

4. Wajib Pajak dapat mengetahui berapa tarif pajak yang di kenakan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi uraian teori yang menunjang penelitian yang akan 

digunakan sebagai dasar. Diantaranya adalah Pengertian Pajak, 

Pengertian SPTPD, Android , dan software/ development tools yang 

digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang analisis pada perangkat yang akan 

digunakan untuk membangun sistem perancangan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan serta pengembangan perangkat lunak, metode 

berorientasi objek dan menjelaskan alat bantu pengembangan 

sistem Unified Modelling Languange (UML) untuk mendukung 

proses dan metode. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi, struktur 

organisasi,  jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem 

usulan, analisis sistem, perancangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini  Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai perangkat 

lunak yang dikembangkan untuk keperluan pengembang lebih lanjut. 


