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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu pemasukan bagi negara. Pada saat ini pajak setiap 

orang sedang di urus secara tuntas. Mulai dari pajak perorangan hingga pajak 

perusahaan. 

Saat ini setiap orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas dan sudah bekerja, 

wajib memiliki nomor NPWP. Mereka di wajibkan membayar pajak dari penghasilan 

mereka setiap bulan. Pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan dengan 

menggunakan perhitungan yang sudah di standarisasi oleh kantor perpajakan. 

Saat ini kebanyakan wajib pajak masih menyimpan data-data pembayaran atau 

arsip-arsip pembayaran dalam bentuk pembukuan dan penyimpanan lembar 

pembayaran. Terkadang mereka lupa menyimpan arsip tersebut atau arsip tersebut 

hilang. Jika itu sampai terjadi maka mereka akan kesulitan pada saat pembuatan 

laporan tahunan. 

Berdasarkan latar belakang yang di sebutkan di atas, maka akan dibangun 

suatu aplikasi pengolahan dan pengarsipan data-data pembayaran wajib pajak. 

Dengan di bangun nya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam 

pengarsipan dan penghitungan pajak sesuai dengan formula yang di standarisasi oleh 

kantor perpajakan.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mempermudah perhitungan pajak yang benar sesuai ketentuan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang mudah di gunakan dan dapat berjalan di 

beberapa sistem operasi? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mempelajari cara perhitungan pajak yang sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku dan mengiplementasi cara perhitungan tersebut ke dalam 

suatu aplikasi atau software. 
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2. Membuat aplikasi yang user friendly dan menggunakan bahasa pemrograman java 

yang dapat beroperasi pada beberapa sistem operasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup sistem yang di bangun mencakup pengarsipan, perhitungan 

pajak pasal 21 : 

1. PPH pasal 21 Pegawai tetap. 

2. Penghasilan istri di potong perusahaan atau istri tidak bekerja. 

3. SPT Tahunan yang digunakan adalah SPT 1770S 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1. BAB I – PENDAHULUAN 

Bab ini berisi urain latar belakan, perumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, sistematika pembahasan dari laporan ini 

2. BAB II – LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan pengertian dari pajak. Macam-macam jenis pajak. Cara 

perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Contoh perhitungan dari PPh pasal 

21 pegawai tetap. 

3. BAB III – ANALISIS DAN PEMODELAN 

Pada bab ini dijelaskan class diagram dari aplikasi yang dibuat. Dijelaskan 

juga layout dari user interface dari aplikasi yang akan dibuat. 

4. BAB IV – PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi gambar screenshoot dari aplikasi perhitungan pajak pasal 

21. Dan terdapat algoritma dari perhitungan pajak pada aplikasi yang akan 

dibuat. 

5. BAB V – PENGUJIAN 

Pada bab ini dibahas seluruh fitur yang ada pada aplikasi. Dan dilakukan 

testing secara blackbox pada setiap fitur tersebut. 

6. BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari seluruh pengerjaan aplikasi dan 

memberikan saran untuk improfisasi dari aplikasi yang sudah dibuat oleh 

penulis. 


