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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk bertransaksi data 

dari jarak jauh. Banyak perusahaan yang ingin melakukan komputerisasi dalam 

melakukan proses bisnisnya, salah satunya yaitu proses pendistribusian dokumen. 

Perusahaan ingin mengalihkan proses distribusi dokumen secara manual menjadi 

sistem terkomputerisasi agar dapat lebih cepat sampai dan hemat biaya, karena 

dokumen merupakan aset perusahaan yang menyediakan berbagai informas i 

penting yang dibutuhkan dalam bisnis. Semakin cepat penyampaian dokumen maka 

semakin cepat pula informasi yang diperoleh. 

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim 

I), Surabaya merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang 

perpajakan dan berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo No 104, Surabaya. Salah satu 

tugas bagian pengelolaan data adalah untuk mendistribusikan dokumen kepada 

seluruh KPP yang terdapat di Surabaya. Pada saat pendistribusian dokumen masih 

dilakukan menggunakan banyak kertas dan dikirimkan melalui kurir kemudian 

dikonfirmasi secara lisan. Cara tersebut dinilai masih kurang baik karena belum 

mendukung sistem paperless yang masih membutuhkan banyak kertas dan dapat 

terjadi kehilangan data serta pemantauan realisasi dokumen dari KPP yang masih 

kurang maksimal, sehingga diperlukan suatu sistem baru yang mampu mengontro l 

realisasi dokumen dan melaporkan data dokumen secara rinci. 
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Berdasarkan uraian diatas dirancang suatu aplikasi pendistribus ian 

dokumen pada Kanwil DJP Jatim I dengan menggunakan komputer sebagai alat 

untuk mendistribusikan dokumen serta mencatat rincian dokumen sehingga 

operasional kerja lebih maksimal. Aplikasi ini mempermudah pengguna dalam 

memantau pendistribusian dokumen secara tepat dan cepat dan pembuatan laporan 

dokumen sehingga mampu dijadikan bahan evaluasi pimpinan untuk mengambil 

suatu keputusan. 

Aplikasi distribusi dokumen pada Kanwil DJP Jatim I diharapkan dapat 

membantu fungsi pendistribusian dokumen dan mempermudah dalam pemantauan 

realisasi dokumen dari KPP ke bagian pengelolaan data. Aplikasi ini menangani 

proses distribusi dokumen antara Kanwil dengan seluruh KPP di Surabaya agar 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, Bagaimana merancang bangun Aplikasi Distribusi Dokumen 

Perpajakan pada Kanwil DJP Jatim I Surabaya dalam mendistribusikan dokumen 

dan memantau realisasi dokumen dari KPP. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data dokumen yang dimasukkan merupakan data yang diambil pada tahun 

2016 pada Kanwil. 

b. Sistem yang dibuat digunakan oleh divisi pengelolaan data antara Kanwil dan 

KPP. 
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c. Sistem terdiri dari pengiriman dokumen, pengiriman realisasi dokumen, dan 

laporan dokumen.  

d. Sistem tidak terintegrasi dengan jaringan. 

e. Sistem tidak membahas tentang keamanan sistem. 

1.4  Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini adalah merancang bangun Aplikasi Distribus i 

Dokumen Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I 

Surabaya. 

1.5 Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Pengelolaan Data 

Bagian Pengelolaan Data dapat mendistribusikan dokumen dengan lebih mudah, 

mengontrol realisasi dokumen dan melaporkan rincian dokumen secara rutin 

dari informasi yang dihasilkan oleh aplikasi.  

b. Pemilik Kanwil DJP Jawa Timur I  

Memudahkan mengetahui informasi serta dapat menghasilkan keputusan yang 

efektif.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Tiap – tiap bab pada laporan kerja praktek ini ditulis dengan sistematika 

penulisan yang sudah ditentukan. Sistematika penulisan yang dipakai dijelaskan 

pada paragraf di bawah ini: 

Bab pertama, membahas tentang latar belakang yang mengemukakan hal-hal 

yang terdapat pada latar belakang masalah dan merumuskan masalah yang 
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diangkat. Bab ini berisi batasan masalah agar pembuatan aplikasi tidak 

menyimpang dari rumusan masalah, serta menjelaskan tujuan dan manfaat kerja 

praktek. 

Bab kedua, pada bab ini membahas gambaran umum Kantor Wilayah 

Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur 1 Surabaya. Bab ini juga menjelaskan sejarah 

perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi. 

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan 

penulis dalam melakukan perancangan aplikasi distribusi dokumen untuk 

membangun sistem. 

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang deskripsi pekerjaan yang 

berisikan penjelasan rancangan sistem yang digunakan, dituliskan dengan 

gambaran bagan-bagan kebutuhan fungsionalitas, data flow diagram, dan system 

flow diagram. Pada bab ini juga menjelaskan hasil implementasi rancangan, dan 

evaluasi dari sistem yang telah diuji coba. 

Bab kelima, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembuatan 

aplikasi distribusi dokumen pada Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya. Bab ini juga 

berisi saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam melakukan 

kegiatan perancangan sistem. 

 

 


