
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka 

memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat serta mewujudkan 

kemandirian daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi 

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Bangunan adalah 

kontribusi teknik yang ditanam  atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau 

perairan pedalaman dan  laut. 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka 

merupakan sebuah dinas yang bergerak dalam bidang pemerintahan. Suatu dinas 

sebaiknya dapat bekerja dengan cepat dan benar dengan ketelitian yang tinggi. 

Dimana dinas tersebut harus memiliki data pajak bumi dan bangunan di 

Kabupaten Bangka. Dengan menggunakan sistem manual terdapat banyak 

kesalahan yang terjadi antara lain : membutuhkan banyak waktu, tenaga, data 

terselip, dan kurang terjaminnya keamanan data. Sehingga membutuhkan media 

penyimpanan yang cukup besar untuk dokumen tersebut. 

Masalah ini juga dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Bangka. Karena masih menggunakan sistem manual dalam 

pendataan data baru pajak bumi dan bangunan. Sering terjadi berkas-berkas data 

pajak bumi dan bangunan terselip atau hilang serta membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk memeriksa dokumen tersebut. Salah satu alternatif yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menerapkan sistem 

komputerisasi dalam suatu dinas untuk mengolah data pajak bumi dan bangunan. 

Berbagai permasalahan diatas tersebut menjadi acuan dasar untuk 

membuat skripsi, dengan mengangkat judul “Analisis Perancangan Sistem 



Informasi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Berbasis Dekstop”. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak 

Daerah, dan pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengertahui 

bagaimana pendataan pajak bumi dan bangunan di BP2RD dalam meningkatkan 

pajak di Kabupaten Bangka dapat dirumuskan masalah dalam pembuatan system 

informasi ini adalah Kesulitan dalam mengisi data dokumen karena masih manual 

dan banyak data yang terselip atau kececeran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan sistem informasi ini adalah Sistem ini diselesaikan dengan aplikasi 

desktop menggunakan bahasa pemrograman visual basic dan perancangan 

database menggunakan Microsoft Access, sehingga memudahkan Staff dalam 

penginputan data. Dan penulis hanya membahas tentang surat tanah, surat 

keterangan lurah, pendataan data baru PBB, surat pemberitahuan objek pajak, 

lampiran pemberitahuan objek pajak, formulir pelayanan wajib pajak dan bukti 

PBB.  

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode waterfall. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 



a. Agar pendataan pajak bumi dan bangunan tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam proses pendataan. 

b. Agar data pajak bumi dan bangunan tersusun rapi. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mempermudah pendataan pajak bumi dan bangunan. 

b. Mempercepat proses pendataan pajak bumi dan bangunan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis sehingga 

dapat membantu dan mempermudah pihak yang berkepentingan untuk 

mempelajari sistem yang telah ada. Setiap bab-bab yang dibahas didalamnya 

sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelasan tentang latar belakang masalah yang akan dibahas, 

perumusan masalah, batasan masalah, metodelogi penelitian yang digunakan, 

tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam membantu proses 

analisa dan sesain sistem, yaitu teori perancangan sistem yang akan diuraikan 

menjadi pengertian analisa system dan pengertian perancangan, defisini system 

informasi akan diuraikan juga menjadi pengertian system, pengertian informasi, 

teori pajak bumi dan bangunan diuraikan menjadi pengertian pajak, pengertian 

bumi dan pengertian bangunan. Kemudian UML (Unified Modelling Languange) 

akan diuraikan menjadi jenis-jenis UML (Unified Modelling Languange) yang 

dibagi menjadi Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Usecase 

Diagram, Package Diagram, ERD (Entity Relationship Diagram). Teori 

Pendukung Analisa yang diuraikan menjadi Visual Basic dan Database. Dan yang 

terakhir ada tinjauan terdahulu. 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak yang 

diuraikan menjadi pengertian model waterfall, sejarah model waterfall, tahapan 

model waterfall, keuntungan model waterfall dan kelemahan model waterfall. 

Metode berorinetasi objek diuraikan menjadi istilah umum dalam pemrograman 

berorientasi objek. Kemudian yang terakhir UML(Unified Modelling Languange) 

diuraikan menjadi sejarah UML(Unified Modelling Languange), tujuan 

UML(Unified Modelling Languange), dan jenis-jenis diagram UML(Unified 

Modelling Languange). 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan. Kemudian menjelaskan analisa sistem yang diuraikan 

menjadi proses bisnis, activity diagram, analisa keluaran dan analisa masukan. 

Pada bab ini juga menjelaskan perancangan sistem yang akan diuraikan menjadi 

package diagram, use case diagram, deskripsi use case, ERD (Entity Relationship 

Diagram), transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Strukture), 

spesifikasi basis data, rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan layar, 

sequence diagram dan class diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran mengenai sistem yang dibuat berupa Sistem 

Informasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Bangka dan saran untuk perbaikan sistem di masa mendatang. 

 

LAMPIRAN  

Dalam bagian ini peneliti menyertakan beberapa lampiran yang 

menunjang penelitian ini. 

 

 



 


