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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanwil DJP Jawa Timur I, merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak dan membawahi 13 Kantor Pajak Pelayanan Pratama. Kanwil DJP Jatim I 

memiliki salah satu divisi yaitu Divisi Data Penggalian dan Potensi Perpajakan. 

Salah satu tugas dari divisi tersebut adalah untuk mendistribusikan dokumen Alat 

Keterangan Pajak kepada 13 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdapat di 

Surabaya. Alat Keterangan Pajak adalah data lain perpajakan / data tambahan yang 

berkaitan dengan perpajakan. Data tersebut seperti data pengalihan tanah dari 

Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), data lelang, data transaksi yang 

belum dibayarkan kewajiban perpajakannya (dari KPP lain). Alat keterangan Pajak 

berfungsi sebagai informasi tambahan secara tertulis mengenai transaksi/aktifitas 

yang dilakukan wajib pajak atau non wajib pajak yang memiliki atau berpotensi 

mendapat kewajiban membayar pajak. Alat Keterangan berupa surat yang 

ditembusi ke Kantor Wilayah Pajak dan akan didistribusikan ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) untuk di realisasi nilai alat keterangannya. 

Pada saat pendistribusian dokumen Alat Keterangan Pajak masih melalui 

bagian pengiriman, yakni dengan cara mengirimkan dokumen Alat Keterangan 

Pajak dalam bentuk surat dari Kanwil untuk KPP. Cara tersebut dinilai masih 

kurang baik dikarenakan belum mendukung sistem paperless kebijakan 

meminimalisir penggunaan kertas dalam hal administrasi. Dalam sistem distribusi 

dokumen melalui jasa pengiriman dikhawatirkan terdapat resiko lamanya waktu 
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pengiriman data, masalah dalam proses pengiriman, penerima dokumen yang tidak 

tepat sehingga dikhawatirkan data disalahgunakan dan laporan balik yang kurang 

realtime. Permasalahan berikutnya yang terjadi adalah jarangnya laporan timbal 

balik dari KPP ke Kanwil tentang realisasi dokumen Alat Keterangan Pajak 

sehingga menyulitkan Kanwil dalam memantau hasil perkembangan dari Alat 

Keterangan Pajak tersebut. 

Kanwil dan KPP memerlukan suatu sistem baru yang saling terhubung 

antara sehingga distribusi dokumen Alat Keterangan Pajak dapat dilakukan 

kapanpun, memiliki data yang realtime, kerahasiaan data terjamin, dapat memantau 

progres distribusi dan realisasi dokumen serta pelaporan data yang rinci. Tentunya 

aplikasi ini juga digunakan oleh pengguna tertentu saja yang terlibat dalam 

dokumen ini yaitu pelaksana Divisi Data dan Penggalian Potensi Perpajakan pada 

Kanwil, Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi 

Ekstentifikasi, Account Representative seksi Pengawasan dan Konsultasi dan 

Account Representative seksi Ekstentifikasi. Melalui sistem ini pula diharapkan 

dapat mengetahui pula kinerja karyawan dan KPP berdasarkan realisasi Alat 

Keterangan Pajak yang dikerjakan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dirancang Sistem Informasi Manajemen 

Distribusi Alat Keterangan Pajak yang terhubung antara Kanwil dan KPP dengan 

menggunakan media website sebagai alat bantu untuk membantu rekam dan 

distribusi Alat Keterangan Pajak, realisasi Alat Keterangan Pajak, pemantauan 

progres dokumen Alat Keterangan Pajak, adanya pelaporan status secara realtime, 

mengetahui kinerja masing-masing KPP dan karyawan yang terlibat didalamnya 

berdasarkan Alat Keterangan Pajak yang dikerjakannya. Dengan adanya aplikasi 
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ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pimpinan untuk mengambil suatu 

keputusan kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Manajemen Distribusi Alat 

Keterangan Pajak yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan 

pemeliharaan, pencarian, pengamanan data serta menghasilkan laporan untuk 

pengambilan keputusan? 

b. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Manajemen Distribusi Alat 

Keterangan Pajak yang dapat digunakan untuk memantau progres distribusi 

dan pengerjaan realisasi alat keterangan pajak dari KPP ke Kanwil? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan untuk simulasi diambil dari divisi DP3 pada periode Juli 

– Agustus 2016. 

b. Sistem yang dibahas meliputi: 

1. Rekam data dan realisasi dokumen Alat Keterangan Pajak antara Kanwil 

dan KPP 

2. Pelaporan status Alat Keterangan Pajak. 

3. Disposisi dokumen Alat Keterangan Pajak pada KPP. 
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4. Rekapitulasi dokumen Alat Keterangan Pajak berdasarkan KPP, 

berdasarkan divisi pada setiap KPP dan berdasarkan account representative 

pada setiap divisi. 

c. Pengguna pada Kanwil adalah pelaksana Divisi Data dan Penggalian Potensi 

Perpajakan. 

d. Pengguna pada KPP adalah kepala KPP, Kepala dan Account Representative 

Divisi Ekstentifikasi, Kepala dan Account Representative Divisi Pengawasan 

dan Konsultasi. 

e. Tidak membahas disposisi dokumen Alat Keterangan Pajak pada Kanwil. 

1.4 Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebaga berikut: 

a. Merancang dan membuat aplikasi yang dapat memudahkan pengguna dalam 

melakukan pemeliharaan, pencarian, pengamanan data serta menghasilkan 

laporan untuk pengambilan keputusan. 

b. Merancang dan membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau 

progres distribusi dan pengerjaan realisasi alat keterangan pajak dari KPP ke 

Kanwil. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Distribusi Alat 

Keterangan Pajak adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Pelaksana Divisi Data dan Penggalian Potensi Perpajakan 

1. Dapat meminimalisir penggunaan kertas dalam pembuatan surat keluar. 
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2. Dapat mengirimkan dokumen Alat Keterangan Pajak pada KPP secara 

realtime. 

3. Dapat memantau progres distribusi dan pengerjaan dokumen Alat 

Keterangan Pajak yang dikerjakan oleh KPP. 

4. Dapat melihat rekapitulasi kinerja KPP beserta karyawan yang terlibat 

dalam pengerjaan dokumen Alat Keterangan Pajak 

b. Bagi Kepala KPP 

1. Mengetahui performa kinerja karyawan dibawahnya. 

2. Memudahkan proses disposisi dokumen. 

3. Memantau progres dokumen Alat Keterangan Pajak dalam instansi KPP 

yang dipimpimnya.  

c. Bagi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi / Ekstentifikasi 

1. Mengetahui performa kinerja karyawan dibawahnya . 

2. Memudahkan proses disposisi dokumen 

3. Memantau progres dokumen Alat Keterangan Pajak dalam instansi KPP 

yang dipimpimnya. 

4. Mengetahui detil dokumen Alat Keterangan Pajak secara akurat. 

d. Bagi Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi / Ekstentifikasi 

1. Mendapat dokumen Alat Keterangan Pajak dengan cepat dan akurat 

2. Mempermudah memasukkan data realisasi dokumen Alat Keterangan 

Pajak tanpa perlu melakukan pelaporan namun kepala seksi, kepala KPP 

dan Kanwil dapat langsung mengetahui data realisasi Alat Keterangan 

Pajak. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Proyek Sistem Informasi Manajemen 

Distribusi Alat Keterangan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah 

Sistem Infromasi Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan pada Kanwil DJP 

Jawa Timur I Surabaya, sedangkan inti dari permasalahan akan digambarkan dalam 

perumusan masalah, pembatasan masalah menjelaskan batasan-batasan dari sistem 

yang akan dibuat supaya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan, tujuan penelitian berupa harapan dari hasil yang akan dicapai dari 

rancang bangun sistem tersebut. 

Bab kedua hasil survey membahas tentang gambaran umum Kanwil DJP 

Jawa Timur I Surabaya yang menguraikan gambaran umum perusahaan seperti 

lokasi, keadaan, kondisi, situasi dan hal lain yang berkaitan dengan 

instansi/lembaga tersebut, sejarah berdirinya, dan struktur organisasi Kanwil DJP 

Jawa Timur I Surabaya. 

Bab ketiga landasan teori membahas tentang distribusi, sistem informasi 

manajemen, dokumen manajemen sistem, pengarsipan, distribusi, dokumen, system 

development lyfe cycle dan codeigniter . 

Bab keempat analisis dan desain sistem membahas tentang prosedur dan 

langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan proyek ini. Bab ini juga berisi 

tentang Document Flow, System Flow, Context Diagram, Data Flow Diagram, 

Entity Relationship Diagram. 
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Bab kelima implementasi dan pembahasan mengenai sistem yang 

digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi ini yang meliputi hardware maupun 

software. Selain itu, di dalam bab ini juga menjelaskan tentang cara penggunaan 

dari aplikasi ini. 

Bab keenam penutup membahas tentang kesimpulan atau ringkasan/inti 

dari bab-bab sebelumnya dan bab ini juga memuat saran-saran yang bisa diterapkan 

untuk perbaikan dan pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


