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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan keuangan negara tiap tahunnya semakin besar, dan seiring 

dengan keinginan pemerintah untuk dapat menghapus hutang luar negeri, 

ikut mempengaruhi semakin perlunya kebijakan – kebijakan baru yang 

diharapkan dapat memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang 

dapat digali pemerintah. Peraturan perpajakan yang berlaku pada berbagai 

dunia usaha sangat banyak, sehingga upaya memahami setiap peraturan 

perpajakan serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan pada setiap 

bidang usaha secara spesifik sangatlah sulit. 

Kesulitan utama dihadapi oleh setiap wajib pajak yang hendak membayar 

pajak. Ketidak tahuan terhadap peraturan pajak yang dibebankan kepada 

mereka acapkali menjadi alasan mengapa mereka tidak membayar 

kewajiban pajak. Peraturan pajak PPn dah PPh dibebankan kepada setiap 

bidang usaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa serta 

memperoleh keuntungan berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Banyak 

para pengusaha yang sebenarnya berniat membayar pajak namun kesulitan 

dalam membayar pajak. 

Berdasarkan kesulitan yang terjadi, akan dikembangkan sebuah website 

pajak dengan PPn dan PPh untuk berbagai bidang usaha yang terintegrasi. 

Diharapkan dengan dikembangkannya aplikasi ini, para wajib pajak akan 

semakin mudah dalam membayar pajak dan perhitungan pengenaan pajak 

menjadi lebih transparan sehingga menimbulkan kepercayaan para wajib 

pajak, serta mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan informasi 

tentang peraturan pajak PPn dan PPh. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan dan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat 

menarik rumusan masalah sebagai berikut. 

 Bagaimana cara mempermudah para wajib pajak dalam 

menghitung sendiri perkiraan pajak PPn dan PPh yang dibebankan 

kepada mereka? 

 Bagaimana cara mempermudah pembayaran pajak PPn dan PPh 

selain pembayaran manual? 

 Bagamana cara mempermudah para wajib pajak PPn dan PPh 

dalam mendapatkan informasi tentang peraturan pajak? 

I.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dikembangkannya aplikasi perpajakan ini adalah sebagai 
berikut. 

 Mengembangkan sebuah website yang dapat mempermudah para 

wajib pajak PPn dan PPh dalam menghitung pajak yang 

dibebankan kepada mereka. 

 Mengembangkan sebuah website yang dapat melakukan 

pembayaran online pajak PPn dan PPh. 

 Mengembangkan sebuah website yang dapat mempermudah para 

wajib pajak PPn dan PPh dalam mendapatkan informasi tentang 

pajak PPn dan PPh. 

I.4 Ruang Lingkup Kajian 

Aplikasi yang dikembangkan memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 
a. Batasan Perangkat Keras 

1. Processor : Intel Pentium 4 or equivalent 

2. Memory : 128MB minimum 

3. Hard Disk : 40 GB 

4. Mouse, Keyboard 

 

b. Batasan Perangkat Lunak 
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1. Operating System : Microsoft Windows XP SP2 

2. Programming Tools : Microsoft Visual Studio 2008 

3. Microsoft .NET Framework 3.5 

4. Internet Information Services 

5. ASP.Net 

c. Batasan Aplikasi 

1. Merupakan aplikasi website. 

2. Menyediakan informasi peraturan dan standar 

perhitungan pengenaan nilai pajak PPN dan PPh dari 

berbagai bidang usaha. 

3. Menyediakan Simulator perhitungan pengenaan nilai 

pajak PPN dan PPh berdasarkan peraturan perpajakan 

yang berlaku di setiap bidang usaha. 

4. Tidak menyediakan perhitungan pasti dalam 

pembayaran pajak. Perhitungan atas pajak dilakukan 

manual demi keakuratan data. 

5. Bidang usaha yang dicakup dalam aplikasi perhitungan 

pajak ini antara lain : 

 Bidang Pertanian (pertanian umum, tanaman 

keras, kopra, penggilingan gabah, industri gula 

pasir) 

 Bidang sektor Pertanian, Perkebunan, Pertanian, 

Perikanan. 

 Bidang Pertambangan (Minyak dan Gas Bumi, 

Panas Bumi, Tambang emas, Tambang batubara) 

 Bidang Industri 

a. Industri Kertas 

b. Industri Baja 

c. Industri Hasil Tembakau 

d. Industri Semen 

e. Industri Otomotif 
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f. Industri Rekaman Gambar 

g. Industri Rekaman Suara 

 Bidang Perdagangan 

a. Pedagang Eceran 

b. Pedagarang Eceran Besar 

c. Multi Level Marketing 

d. Perdagangan Kendaraan Bermotor 

e. Perdagangan Emas 

f. Perdagangan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud. 

 Bidang Jasa 

a. Transportasi 

b. Angkutan BBM 

c. Konsultan 

d. Kesehatan 

e. Teknik 

f. Penyiaran 

g. Tenaga Kerja 

 Bidang Persewaan (Tanah atau Bangunan, dan 

harta lainnya) 

6. Tidak menangani pajak penghasilan perorangan, 

badan usaha, dan pajak perbankan. 

7. Menyediakan fasilitas pembayaran pajak secara online 

menggunakan Paypal™ 

8. Menyediakan Online Help and Support Centre berupa 

mini forum untuk berhubungan dengan para staff pajak 

untuk mendapatkan bantuan tentang pembayaran 

pajak PPn dan PPh. 

9. Menyediakan Download Centre, untuk mengunduh 

setiap peraturan dan kebijakan pajak yang diterbitkan, 

biasanya berupa dokumen PDF dan/atau DOC. 
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I.5 Sumber Data 

 Data Primer 

Data primer diambil dan diolah dari Kantor Pajak Bandung tentang 

peraturan perpajakan. 

 Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka 

terhadap contoh peraturan dan perhitungan pajak. 

I.6 Sistematika Penyajian 

BAB I Pendahuluan berisi  latar belakang masalah yang memuat hal-hal 

yang menyebabkan munculnya masalah,  rumusan masalah, tujuan 

pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data, dan sistematika penyajian. 

BAB II yaitu Kajian Teori, memaparkan tentang landasan– landasan teori 

yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini. 

BAB III yaitu Bab Analisis dan Rancangan Sistem, menjelaskan tentang 

perancangan dan analisis yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

BAB IV yaitu Bab Hasil Penelitian, menjelaskan tentang hasil tercapai 

dalam pembuatan aplikasi. 

BAB V yaitu Bab Pembahasan dan Uji Coba Hasil Penelitian, 

menjelaskan tentang hasil testing dan evaluasi dalam pembuatan aplikasi. 

BAB VI Simpulan dan Saran berisi rangkuman hasil-hasil pembahasan 

dan menarik kesimpulan secara keseluruhan yang merupakan jawaban atas 

persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah serta pendapat yang 

menganjurkan tindakan atas masalah yang terjadi. 

 


