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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kewajiban setiap 

warga Negara adalah membayar pajak. Orang pribadi / badan yang kepadanya 

dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak. Di dalam 

kehidupan seharihari, muncul banyak persoalan persoalan yang berhubungan 

dengan pajak. Misalnya, pada saat pertama wajib pajak membeli tanah, 

bagaimana cara mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pajak Bumi dan 

Bangunan, berkasberkas apa yang diperlukan, dimana dan bagaimana cara 

pembayaran pajak bumi dan bangunan, apabila terjadi kesalahan 

penghitungan nilai nominal dari objek pajak, bagaimana cara mengajukan 

keberatan dan pengurangan dan berbagai permasalahan yang lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya informasi tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan bagi para wajib 

pajak karena pajak ini tidak dapat lepas dari keberadaan masyarakat yang 

menempati suatu wilayah / negara. Dengan adanya berbagai permasalahan 

seperti tersebut di atas, hal ini tentu saja menimbulkan keingintahuan dari para 

wajib pajak tentang segala informasi yang berkaitan dengan pajak bumi dan 

bangunan terutama tentang bagaimana cara penghitungan pajak yang benar, 

memakai rumus apa dan seperti apa karena penghitungan pajak ini 

berhubungan dengan masalah ”uang” yang tentu saja tidak sedikit jumlahnya. 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis, sampai saat ini, 

informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan 

serta cara penghitungan pajak masih sangat minim sekali. Pemberitahuan yang 

diterbitkan oleh Kantor Pajak baik berupa pamflet atau leaflet belum 

sepenuhnya menjawab segala permasalahan para wajib pajak serta cara 

pembuatan leaflet ini dirasa belum cukup efektif. Informasi yang terdapat di 
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dalamnya tidak sepenuhnya lengkap, terpisahpisah dalam beberapa leaflet. 

Jumlah leaflet atau pamflet pun terbatas. Apabila informasi yang dibutuhkan 

terdapat dalam lembaran leaflet tertentu, tapi tidak jarang dijumpai leaflet 

yang dibutuhkan telah habis atau tidak ada di tempatnya. Hal ini tentu saja 

dapat menjadi salah satu kendala bagi para wajib pajak yang mungkin sangat 

membutuhkan informasi tertentu. 

Jadi pihak Kantor Pajak harus memaklumi apabila para wajib pajak 

banyak yang datang untuk menanyakan berbagai macam informasi tentang 

pajak, baik tentang pendaftaran objek pajak, cara pembayaran pajaknya dan 

yang sering banyak terjadi adalah yang datang mengeluh mengenai jumlah 

nominal pajak mereka dan menanyakan bagaimana cara mengajukan 

keberatan, pengurangan dan kelebihan pembayaran pajak. Mungkin bagi 

sebagian besar para wajib pajak yang bekerja di kantor atau perusahaan, 

apabila mengalami masalah seperti yang tersebut di atas, datang ke kantor 

pajak merupakan kegiatan yang membuang waktu saja . Mereka cenderung 

menginginkan segala sesuatu itu simple, mudah, efektif dan efisien. 

Saat ini, teknologi informasi di Indonesia sudah cukup maju dan 

canggih. Internet menyediakan fasilitas yang murah, mudah dan menawarkan 

berbagai macam informasi. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi 

tanpa batas dan lingkupnya luas (mendunia). Melalui internet, siapa saja, 

kapan saja dan dimana saja dapat dengan leluasa mengakses berbagai macam 

informasi dari berbagai tempat. Bentuk informasi yang diakses dapat berupa 

teks, grafik, suara maupun video. 

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat efisien 

waktu, penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang ada, kelengkapan dan 

kevalidan data / informasi yang disajikan maka penulis akan merancang sarana 

/ fasilitas berupa Sistem Informasi berbasis Web yang menyediakan berbagai 

macam informasi seputar pajak bumi dan bangunan dan dapat digunakan 

untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat membantu wajib 

pajak dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka mau untuk 
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memperoleh informasi tentang pajak terutama pajak bumi dan bangunan serta 

mengkalkulasikan besar pajak yang dimiliki. Diharapkan, sistem yang akan 

dibangun ini dapat memberikan solusi dan kemudahan bagi para wajib pajak 

untuk mendapat informasi yang lebih lengkap tentang pajak bumi dan 

bangunan serta dapat mengetahui kebenaran jumlah pajak yang harus dibayar 

yang tertera dalam SPPT Pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah-masalah yang akan dibuat meliputi : 

1. Bagaimana membuat suatu Sistem Informasi berbasis Web yang dapat 

memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan? 

2. Bagaimana memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar 

berkas secara online dimanapun. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada identifikasi dan rumusan masalah, 

sehingga didapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem ini digunakan untuk masyarakat khususnya para wajib pajak. 

2. Sistem ini menampilkan beberapa hal yang tekait dengan berbagai macam 

informasi tentang pajak yang ingin diketahui masyarakat. 

3. Sistem ini juga akan membantu para wajib pajak untuk mendaftarkan pajak 

bumi dan bangunannya secara online. 

4. Sistem ini dibangun hanya sampai pada tahap testing jadi tidak akan sampai 

pada tahap perawatan program lebih lanjut. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk membangun sebuah sistem informasi berbasis web tentang pajak 

bumi dan bangunan yang memberikan berbagai macam informasi tentang 

pajak bumi dan bangunan serta memberikan fasilitas untuk pendaftaran berkas 

pajak secara online dimanapun. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN  

Sistematika penulisan laporan adalah gambaran secara umum tentang isi 

dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi 

ini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan masalah,  

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas mengenai berbagai acuan dan 

bahanbahan yang dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi, diantaranya tentang suatu sistem 

informasi yang berbasis web, pajak bumi dan bangunan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang merode penelitian yang 

dirancang,metode peneltian dalam pengembangan perangkat lunak, 

dan alat bantu pengembangan sistem 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah sistem yang 

berjalan,analis hasil solusi, analis kebutuhan sistem, analis sistem, 

perancangan sistem dan pengujian sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa 

yang akan datang.  

 


