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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Android adalah suatu sistem operasi yang sudah menjadi salah satu 

kebutuhan pokok. Hampir semua orang membutuhkan android untuk 

berkomukikasi, mencari indormasi tentang perkembangan berita terbaru, serta 

untuk melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya. Android memiliki 

peranan penting dalam aktivitas manusia, dengan berkembangnya android di era 

Globalisasi saat ini akan membuat mekanisme kerja yang awalnya merepotkan 

menjadi lebih mudah dikerjakan. 

 Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak provinsi yang temasuk 

ke dalam bagian dari pajak daerah. Sesuai pasal 1 UUD RI No. 28 Tahun 2009, 

pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor 

bersama samsat. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki kendaraan bermotor, sedangkan objek pajak kendaraan 

bermotor itu adalah semua kendaraan beroda termasuk gandengannya yang 

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan air. Pelayanan pembayaran pajak 

motor pada kantor SAMSAT pangkal pinang masih terbilang konvensional, 

disana mereka belum menggunakan aplikasi yang berbasis android yang 

menjelaskan informasi tentang tata cara melakukan pembayaran pajak, apa saja 

yang diperlukan untuk melakukan proses pembayaran pajak motor, dan 

memberikan catatan waktu terbaik untuk mengingatkan kepada masyarakat kapan 

mereka harus melakukan pembayaran pajak. Selama hal yang penulis ketahui 

tentang pelayanan pajak di kantor Samsat, pelayanan Samsat identik dengan 

antrian panjang yang luar biasa besar dengan jumlah masyarakat yang ingin 

membayar pajak bisa terbilang banyak. Masyarakat sendiri harus mengantri pada 

loket yang disediakan, loket yang dimaksud meliputi loket pendaftaran, loket 

verivikasi serta loket pembayaran dan penyerahan. Semua proses dilakukan secara 

manual sampai dengan melakukan pembayarannya.  
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Berdasar kan permasalahan tersebut maka penulis mencoba membuat 

perancangan sistem pelayanan pembayaran pajak secara ringkas,efektif dan 

efisien pada kantor SAMSAT Pangkal Pinang dan judul yang dibuat untuk 

laporan ini adalah “Perancangan sistem Aplikasi Pelayanan Pembayaran Pajak 

Motor berbasis Android pada SAMSAT Pangkal Pinang”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang tersebut, penulis mendapat kesimpulan yaitu 

bagaimana Merancang sebuah aplikasi pelayanan pembayaran pajak motor 

berbasis Android pada Samsat Pangkal Pinang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan aplikasi pembayaran pajak 

motor pada penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah tugas dari kantor SAMSAT Pangkal Pinang menyalurkan 

informasi pembayaran pajak kepada masyarakat. 

2. Mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi serta membantu 

masyarakat untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan motor mereka. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

  Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di 

dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Membuat masyarakat lebih mengenal tentang apa itu pajak motor dan tata cara 

melakukan pembayarannya. 
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1.4.  Batasan Masalah 

  Berikut batasan masalah pada Perancangan sistem Pelayanan pembayaran 

pajak motor berbasis Android pada kantor SAMSAT Pangkal Pinang, agar tidak 

menyimpang, penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Laporan Penelitian hanya membahas tentang Perancangan sistem Pelayanan 

pembayaran pajak motor berbasis Android yang hanya diterapkan pada kantor 

SAMSAT Pangkal Pinang. 

2. Menerapkan sikap Wajib Pajak kepada masyarakat untuk membuat 

masyarakat lebih peduli tentang pembayaran pajak motor   

 

1.5.   Metodologi Penelitian 

1.5.1. Metode Pengembangan sistem (Objek Oriented) 

 Object Oriented Programming (OOP) adalah metode perangkat lunak yang 

dihasilkan dari pemodelan menggunakan UML yang berisi analisis dan 

perancangan perangkat lunak yang merupakan perpaduan dari beberapa metode 

yang telah ada sebelumnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat 

memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan 

luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP 

mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan 

pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan 

dirawat. 

 

1.5.2. Model Pengembangan Sistem 

 Model perancangan sistem yang digunakan adalah metode Prototype yang 

terdiri dari : 

1. Analisa kebutuhan yang pada tahap ini pengembang melakukan 

identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

2. Membangun Prototype dengan membuat perancangan sementara yang 

berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalnya dengan 

membuat input dan format output). 
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3. Evaluasi prototype dilakukan untuk mengetahui apakah prototype ini 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

 

1.5.3. Alat Bantu Pengembangan Sistem 

 Alat bantu pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis adalah tool 

UML (Unified Modelling Language),UML  sendiri adalah ‘bahasa’ pemodelan 

untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ’berorientasi objek’ UML 

sendiri adalah tool yang teridiri dari beberapa diagram dan komponen guna 

membantu dalam menganalisa sistem, diantaranya : 

1. Activity Diagram  

Activity Diagram adalah teknik untuk mendesripsikan logika 

prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity 

Diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang 

lebih kompleks, dimana digambarkan hubungan antar satu Use Case 

ke Use Case lainnya. 

 

2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan, suatu diagram yang melukiskan 

interaksi antara sistem dengan pemakai. Jadi bisa disimpulkan, Use 

Case Diagram ini dengan nyata menguraikan siapa saja yang akan 

menggunakan sistem dan dengan cara apa pemakai dapat saling 

berhubungan. 

 

3. Deskrisi Use Case Diagram 

Adalah bagaimana sistem beraksi,perilaku ini merupakan aktivitas 

sistem yang  bisa dilihat dari luar dan bisa di setujui. Perilaku sistem 

ini di capturen dalam Use Case, Use Case sendiri mendeskripsikan 

sistem, serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya. 
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4. Class Diagram 

Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 

yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class memilikiapa yang 

disebut dengan atribut, metode atau operasi. 

 

5. Sequence Diagram 

Diagram ini menggambarkan kelakuan objek pada Use Case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan 

diterima oleh objek. 

 

  


