
 
 

 BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi 

organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Secara prinsip, teknologi informasi telah 

menjadi pemungkin bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu 

kehadiran teknologi informasi menjadi sesuatu yang penting bagi organisasi. 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat 

Gubernur Riau nomor: KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang 

pembentukan dinas pajak dan pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang 

menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah. Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Provinsi Riau 

sebagai satuan kerja pemerintah daerah pelayanan masyarakat, terkait tentang 

pemungutan pajak secara langsung kepada masyarakat, mempunyai target yang 

diberikan oleh pimpinan dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau. Besaran target 

tersebut ditentukan dan diminta kepada Dispenda Provinsi Riau untuk 

merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Dispenda diberikan 

kewenangan untuk mengelola pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor, pajak alat berat dan pajak air permukaan. Pada pajak 

kendaraan bermotor, bea balek nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat, 

pelaksanaan pemungutan pajak tersebut sudah dilaksanakan dengan maksimal 

karena sudah ada sistem yang mampu mengakomodasi penerimaan pajak, 

sehingga data yang didapat akurat. 

Akan tetapi, lain hal untuk pajak air permukaan menurut peraturan daerah 

Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah air permukaan (AP) ialah 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (orang pribadi atau badan) yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Terkait penerimaan 

pajak air permukaan ini, Dispenda belum mampu maksimal untuk melakukan 

penarikan pajak air permukaan disebabkan belum adanya sistem untuk 
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pengelolaan pajak tersebut.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hendra 

Arifin S.T selaku staf Dispenda Provinsi Riau menjelaskan skema pendataan dan 

pembayaran wajib pajak air permukaan, pertama wajib pajak diberikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk melakukan pembayaran pajak air 

permukaan, kemudian wajib pajak mengisi SPTPD dan ditandatangani wajib 

pajak atau kuasanya, kemudian berkas SPTPD diserahkan kepada pejabat yang 

berwenang, lalu pejabat yang berwenang menerima SPTPD dan pengambilan 

laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada bulan yang 

bersangkutan, kemudian pejabat melakukan penghitungan pajak air permukaan, 

melakukan penetapan pajak air permukaan, dan menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) air permukaan. Kemudian wajib pajak melakukan 

pembayaran pajak air permukaan pada kantor Unit Pelaksana Teknis atau Unit 

Pelayanan (UPT/UP), kemudian UPT/UP menerbitkan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) dan menyerahkannya kepada wajib pajak. 

Dari penjelasan Bapak Hendra Arifin S.T tentang skema pendataan dan 

pembayaran pajak air permukaan di atas, beliau juga menjelaskan permasalahan 

yang sering terjadi dalam pendataan dan pembayaran pajak air permukaan. 

Pertama dalam penghitungan pajak air permukaan, penghitungan pajak air 

permukaan ini menggunakan sebuah rumus yaitu dengan menentukan sektor 

usaha wajib pajak terlebih dahulu, apakah itu industri atau nonindustri, 

ditentukannya sektor usaha ini dikarenakan Nilai Perolehan Air (NPA) antara 

industri dan non industri nilainya berbeda, setelah menentukan sektor usahanya, 

baru dilakukan penghitungan pajaknya dengan mengalikan tarif air permukaan 

yaitu besarnya 10 % (persen) dengan Nilai Perolehan Air (NPA) dan dikalikan lagi 

dengan volume air yang diambil, maka didapatlah jumlah yang harus dibayar 

wajib pajak atas air permukaan yang digunakan atau dimanfaatkannya. 

Penghitungan pajak air permukaan tersebut sudah diatur oleh peraturan Gubernur 

Riau nomor 10 tahun 2012 pasal 10 tentang petunjuk pelaksanaan pajak air 

permukaan dan peraturan Gubernur Riau nomor 37 tahun 2012 pasal 7 tentang 

nilai perolehan air permukaan sebagai dasar pengenaan pajak. Masalah yang 
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terjadi ialah penghitungan tarif pajak air permukaan dilakukan manual oleh 

pejabat yang berwenang seperti menggunakan bantuan kalkulator ataupun 

menggunakan Microsoft Excel, perhitungan yang belum sistematis ini 

mengakibatkan terjadinya kesalahan, seperti perhitungan nilai pajak, dan nilai 

volume penggunaan air permukaan memungkinkan untuk terjadinya kelalaian atau 

kecurangan penghitungan yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak itu 

sendiri. Sebab pajak air permukaan ini mempunyai nilai yang cukup besar dan 

bisa menjadi acuan untuk pemenuhan target penerimaan pajak Provinsi Riau yang 

telah ditetapkan oleh pimpinan dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau.  

Permasalahan kedua dalam proses pelaporan, terdapat kendala pada waktu 

pelaporan, waktu pelaporan yang semestinya dilakukan perbulan yang telah diatur 

dengan peraturan Gubernur Riau nomor 10 tahun 2012 , tetapi tidak semua 

UPT/UP melaksanakan peraturan tepat waktu. Penyebabnya ialah jauhnya jarak 

yang ditempuh untuk melakukan pelaporan, sehingga tidak memungkinkan untuk 

melakukan laporan perbulan. Oleh karena itu, Dispenda Provinsi Riau, sebagai 

pengawas penerima pajak daerah, tidak bisa mendapatkan data penerimaan pajak 

air permukaan tersebut secara akurat. 

Permasalahan yang terjadi ketiga yang dijelaskan beliau ialah, setiap 

laporan yang diberikan oleh tiap UPT/UP ke Dispenda Provinsi Riau, pihak 

Dispenda harus meng-input-kan kembali jumlah nilai pembayaran wajib pajak 

tiap masing-masing UPT/UP baik itu menggunakan Microsoft Word ataupun 

Microsoft Excel, akibatnya terjadi kesalahan, seperti kesalahan input jumlah nilai 

pembayaran, mengingat terdapat 33 kantor UPT/UP yang ada di Provinsi Riau 

yang harus di-input-kan jumlah nilai pembayarannya dan jumlah nilai pembayaran 

tersebut tidak sedikit angkanya. 

Sejalan dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor dan pajak alat berat yang telah menggunakan sistem dan pengelolaan 

pajaknya sudah terkelola dengan baik. Dispenda Provinsi Riau, membutuhkan 

sebuah perangkat lunak atau sistem informasi yang bisa membantu dalam 

melakukan proses pendataan dan pengelolaan wajib pajak perusahaan atau 

perorangan dan potensi pajak air permukaan untuk memenuhi kebutuhan, 



4 
 

mempermudah untuk pendataan dan pengelolaan data wajib pajak dan potensi 

pajak air permukaan serta serta mengurangi potensi kecurangan yang bisa 

ditimbulkan akibat kelalaian yang berakibat kerugian pada negara,  

Untuk dapat memberikan solusi dari masalah yang sering terjadi pada 

Dispenda Provinsi Riau diperlukan sistem informasi dan untuk dapat membangun 

sistem informasi diperlukan metode yaitu waterfall untuk pengembangan sistem 

informasi dan untuk analisa dan perancangan sistem informasi pengelolaan dan 

pendataan pajak air permukaan digunakan metode object oriented analysis and 

design (OOAD) dengan beberapa tools perancangan mulai dari use case diagram, 

class diagram, sequence diagram, activity diagram. 

Berdasarkan kebutuhan yang telah disebutkan di atas, diperlukan sebuah 

perangkat lunak atau sistem informasi yang lebih cepat dan akurat untuk 

pendataan dan pengelolaan yang bersifat mempermudah UPT/UP Dispenda 

Provinsi Riau. Sistem yang akan dibangun yaitu suatu aplikasi berbasis web yang 

dapat diakses secara intranet oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

mengingat terdapat 33 kantor UPT dan UP yang tersebar di tiap kabupaten di 

Provinsi Riau. Sistem yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut penulis 

berikan judul “Sistem Informasi Pengelolaan dan Pendataan Pajak Air 

Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan masalah yaitu bagaimana membangun sistem informasi 

pengelolaan dan pendataan pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

   Agar pembahasan permasalahan tidak keluar dari topik penelitian, maka 

ditetapkan batasan dalam mengkaji permasalahan. Batasan untuk penelitian ini 

adalah: 

1. Hanya melakukan pendataan dan pengelolaan pajak air permukaan 

Dispenda Provinsi Riau. 
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2. Hanya membatasi sistem untuk pendataan dan pengelolaan di UPT/UP 

Dispenda Provinsi Riau. 

3. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan metodologi 

waterfall. 

4. Analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode Object 

Oriented Analysis and Design (OOAD). 

5. Tools perancangan sistem informasi menggunakan pemodelan Unified 

Modeling Language (UML) yang digunakan yaitu: 

a. Use case diagram. 

b. Class diagram. 

c. Sequence diagram. 

d. Activity diagram. 

6. Bahasa pemograman menggunakan bahasa pemograman berorientasi objek 

dengan bahasa pemograman PHP. 

7. Database menggunakan MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mempermudah pendataan dan pengelolaan UPT di tiap daerah 

dalam pengurusan pajak air permukaan. 

2. Untuk mempermudah pendataan dan pengelolaan Dispenda Provinsi Riau 

dalam pengurusan pajak air permukaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi gambaran atas perencanaan pengadaan teknologi informasi 

selanjutnya dan sesuai dengan fungsinya. 

2. Memudahkan pegawai tiap UPT untuk mendata wajib pajak yang ingin 

membayar pajaknya. 

3. Memudahkan atasan di Dispenda untuk menerima rekap laporan wajib 

pajak yang telah membayar pajaknya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya, 

maka dikemukakan dalam sistematika penulisan antara lain terdiri dari:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang dari pemilihan topik, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dalam proses 

penelitian ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa yang dilakukan dan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pendatapan Daerah 

Provinsi Riau . 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian sistem dengan 

menggunakan blackbox. 

BAB VI     PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini dan saran yang diajukan agar penelitian ini dapat  

berkembang. 


