
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti halnya negara lain di d unia, Indonesia disamping

menyelenggarakan p emerintahan umum juga melaksanakan

pembangunan. Untuk melaksanakan p embangunan tersebut diperlukan

dana yang terus meningkat sejalan d engan p eningkatan volume dan

dinamika pembangunan itu sendiri. D alam rangka pemenuhan

pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun p embangunan,

sumber penerimaan d alam negeri diluar migas semakin ditingkatkan

pencapaiannya melalui penerimaan dari sektor pajak, sekaligus menjaga

kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.

Pajak adalah sektor utama sumber penerimaan Negara yang cukup

besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai

pengeluaran d an belanja dari suatu Negara. Setiap warga Negara yang

memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan

Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan p erpindahan sumber daya

dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, p ajak akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran



rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak

dipandang sebagai beban.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung

yang dipungut pemerintah p usat atau merupakan p ajak negara yang

berasal d ari p endapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak p enghasilan

yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak

yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan

pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun

1994, kemudian dirubah kembali dalam Undang-Undang N omor 17

tahun 2000, dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor

36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan p ajak yang dikenakan atas

penghasilan berupa g aji, up ah, honorarium, tunjangan d an p embayaran

lain d engan apapun sehubungan d engan p ekerjaan, jasa atau kegiatan

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri.

Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke kantor Pajak yang telah

ditetapkan. Di Indonesia system p emungutan pajak yang digunakan

adalah Self Assesment System, yaitu system dimana Wajib Pajak

menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang h arus

disetorkan. System ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang



sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan k esadaran dan

peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Akan tetapi, wajib pajak sering melakukan k esalahan dalam

perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang

disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga kantor pajak

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar. Untuk itu penulis ingin mengetehui bagaimana

sebenarnya perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga

terjadi peyetoran pajak yang terlalu besar atau terlalu kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk

mengangkat masalah tersebut dengan judul “Perancangan Aplikasi

Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara” sebagai judul Tugas Akhir. Alasan penulis melakukan

penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena instansi tersebut

merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai

instansi kena pajak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang

diidentifikasi adalah:



1. Penghitungan pendapatan pegawai tidak terintegrasi dengan

penghitungan pajak PPh Pasal 21.

2. Pelaporan pajak Tahunan PPh Pasal 21 sering terlambat

dikarenakan penghitungan pajak PPh Pasal 21 tidak dilakukan

secara sistematis.

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini terarah, maka penulis membatasi

masalah mengenai Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh

Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana

mengatasi masalah dalam penghitungan pajak PPh Pasal 21.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah

di atas, maka p enulis mencoba merumuskan masalah yaitu : Pelaporan

PPh Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sering mengalami

keterlambatan akibat penyusunan dan perhitungan yang belum terperinci

dan sistematis.

1.5. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1. Maksud Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin

dicapai. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap



pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di

Indonesia.

1.5.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak Tahuanan PPh

Pasal 21 yang berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2. Untuk merancang aplikasi p erhitungan pajak Tahunan PPh Pasal

21 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1.6. Objek dan Metode Penelitian

1.6.1. Unit Analis

Definisi Unit analisis menurut Sujoko S Efferin dalam bukunya yang

berjudul Metode Penelitian Untuk Akuntansi, menyebutkan bahwa : ”unit

analisis me rupakan satuan terkecil dari objek p enelitian yang

diinginkan oleh p eneliti s ebagai klasifikasi pengumpulan d ata”

(2004:55).

Definisi unit analisis menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang

berjudul Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, adalah sebagai berikut : ”unit

analisis adalah tingkat pengumpulan data yang diku mpulkan sel ama

analisis data”. (2006:248)



Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menarik simpulan bahwa

unit analisis adalah tempat dimana penulis mengumpulkan data dan data

tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Penulis melakukan penelitian

pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1.6.2. Populasi dan Sampel

Definisi dari Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan

Desain Sis tem Informasi menjelaskan bahwa : ” populasi adalah seluruh

item yang ada ” (2005:631), selain itu definisi lain dari Moh. Nazir dalam

bukunya yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa: ” populasi

adalah kumpulan d ari individu d engan ku alitas s erta ciri-ciri yang telah

ditetapkan ” (2005:271).

Berdasarkan definisi populasi di atas penulis menyimpulkan bahwa

populasi adalah karakteristik dan objek yang diteliti, adapun yang menjadi

populasi dari p enelitian penulis adalah populasi laporan pajak Tahunan

PPh Pasal 21 tahun 2015.

Definisi sampel menurut Husein Umar dalam buku Metode Penelitian

Untuk S kripsi dan Tesis Bisnis menerangkan bahwa : ” sampel adalah

pengambilan s ebagian data populasi yang b ertujuan dapat ditarik

kesimpulan yang me refleksikan ” (200 6:16). D efinisi s ampel menu rut

Jogiyanto HM dalam buku nya yang berjudul Analisis dan D esain Sis tem

Informasi, menyebutkan b ahwa : “ sampel adalah pemilihan sejumlah



item tertentu dari seluruh i tem yang ada dengan tujuan mempelajari

sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh itemnya ”. (2005:631)

Berdasarkan definisi sampel di atas p enulis dapat mengambil

simpulan b ahwa s ampel adalah kelompok kecil yang diam ati dan

merupakan bagian dari populasi, adapun yang menj adi sampel dari

penelitian penulis adalah sampel laporan pajak Tahunan PPh pasal 21

bulan Maret tahun 2015.

1.6.3. Objek Penelitian

Objek p enelitian yang di lakukan oleh Penulis menguraikan

penjelasan tentang Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh

Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan meng gunakan Microsoft

Visual Basic 6.0 dan database Microsoft Access 2007.

1.6.4. Desain Penelitian

Definisi desain p enelitian menu rut Moh. Nazir dalam buku yang

berjudul Metode Penelitian, menjelaskan bahwa : Desain penelitian data

primer dan data sekunder adalah desain pengumpulan data yang efisien

dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden. Jika p eneliti

ingin menggunakan data sekunder, maka si peneliti harus me ngadakan

evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga si peneliti

harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. (2005:88)



Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam pelaksanaan

dan perancangan penelitian.

1.6.4.1. Jenis Penelitian

Jenis pen elitian yang di gunakan oleh p enulis adalah p enelitian

akademik. Men urut Sugiyono d alam bukunya yang berjudul Metodologi

Bisnis data kuantitatif dan data kual itatif adalah s ebagai b erikut :

Penelitian akademik merupakan penelitian yang di lakukan oleh p ara

mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, dan disertasi serta merupakan

sarana edukatif, sehingga lebih mementingkan validitas in ternal (caranya

harus b enar), v ariabel penelitian terbatas, serta k ecanggihan analisis

disesuaikan dengan jenjang pendidikan. (2002:4)

Alasan penulis memakai jenis penelitian akademik adalah agar dalam

pembuatan tugas akhir dapat dibuat dengan cara-cara yang b enar dan

terstruktur. Penelitian ini ju ga di lakukan untuk memenuhi salah s atu

syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Komputer jenjang D-III.

1.6.4.2. Jenis Data

Jenis data menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul

Metodologi Bisnis data kuantitatif dan data kualitatif adalah sebagai

berikut: ” data kuantitatif adalah p enelitian yang jenis datanya berupa

angka atau data kualitatif yang dia ngkakan ” (200 2:91). Menurut

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metodologi Bisnis data kuantitatif



dan data kualitatif mengemukakan bahwa: ” data kualitatif adalah

penelitian yang jenis datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan

gambar ”. (2002:91)

Jenis data yang p enulis ambil adalah data kuantitatif dan kualitatif

yang berbentuk angka dan kata atau kalimat.

1.6.4.3. Jenis Desain Penelitian

Jenis des ain pen elitian yang digunakan p enulis ad alah p enelitian

dengan d ata p rimer/sekunder. Menurut Moh. N azir dalam buku yang

berjudul Metodologi P enelitian, menjelaskan bahwa : Desain penelitian

data primer d an data sekunder adalah desain pengumpulan d ata yang

efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden. Jika

peneliti ingin menggunakan d ata sekunder, maka si peneliti harus

mengadakan evaluasi terhadap sumber, k eadaan data s ekundernya dan

juga si peneliti harus men erima limitasi-limitasi da ri data tersebut”.

(2005:88)

Berdasarkan d efinisi di atas p enulis me nggunakan p enelitian d ata

primer k arena data yang didap at dari hasil wawancara langsung,

sedangkan data sekunder k arena data yang dip eroleh dari dokumen-

dokumen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara .



1.6.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian

deskriptif, metode survei, dan metode eksplanatoris. Metode penelitian

deskriptif menurut M. Nazir dalam buku yang berjudul Metode Penelitian

menjelaskan bahwa: “ metode p enelitian deskriptif yaitu suatu metode

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun suatu k elas p eristiwa pada masa

sekarang ”. (2005:54)

Metode penelitian survei menurut M. Nazir dalam buku yang

berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa : “ Metode Survei adalah

penyelidikan yang dia dakan untuk memperoleh fakta- fakta dari gejala-

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik

tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun

suatu daerah ”. (2005:56).

Metode p enelitian eksplanatoris menurut Sedarmayanti dan

Syarifudin Hidayat dalam buku nya yang b erjudul Metodologi P enelitian

menjelaskan bahwa:

”Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dilakukan dengan

mengadakan p ercobaan d an penyempurnaan terhadap s uatu s istem”.

(2004:53).

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, metode survey

dan explanatoris karena penulis membutuhkan penggambaran tentang



sistem yang b erjalan, penulis juga terjun langsung k elapangan dan

mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan judul penelitian

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pe ngumpulan data yang digunakan ol eh p enulis ad alah

sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul

Metode P enelitian adalah: ” penelitian lapangan yaitu penelitian

yang di lakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang

menjadi objek penelitian ” (2005:175). Berdasarkan definisi di

atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penelitian Lapangan

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung

tempat yang menj adi objek penelitian. Peneliti melakukan

pengumpulan data dengan teknik:

a. Wawancara (interview)

Definisi wawancara menurut M. Nazir dalam bukunya yang

berjudul Metode P enelitian menyatakan bahwa : Wawancara

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara ta nya jawab sambil bertatap muka antara si

penanya atau p ewawancara d engan si penjawab atau

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan

interview guide (panduan wawancara). (2005:193-194)

Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pejabat yang



berkaitan d engan judul Penulis, yaitu pada Bidang IV bagian

Keuangan dan perpajakan.

b. Pengamatan (Observation)

Definisi wawancara menurut M. Nazir dalam bukunya yang

berjudul Metode P enelitian menyatakan bahwa: “pengamatan

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

keperluan tersebut” (2005:175).

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu

kegiatan yang terkait dengan judul penulis.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitiaan kepustakaan menurut M. Nazir d alam bukunya yang

berjudul Metode P enelitian, adalah sebagai berikut : “ teknik

pengumpulan data d engan cara memp elajari, mengkaji dan

memahami sumber-sumber data yang ada p ada b eberapa buku

yang terkait dalam penelitian ”. (2005:175)

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

penelitian k epustakaan adalah mengumpulkan data-data dan

informasi dari buku sumber yang diperoleh dari perpustakaan dan

datanya akan d igunakan sebagai dasar p angetahuan dan

perbandingan di  d alam  mel aksanakan  p enulisan  d an

pembahasan.



1.7. Rekayasa Perangkat Lunak

1.7.1. Metodologi Pengembangan Sistem

Menurut Jogiyanto HM dalam bukunya yang berjudul Analisis dan

Desain Sistem Informasi, menyatakan bahwa: ”metodologi pengembangan

sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep

pekerjaan, aturan- aturan dan postulat-postulat yang akan digunakan

untuk mengembangkan suatu sistem informasi” (2005:41).

Definisi menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Sistem

Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa: ”metodologi p engembangan

sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, kons ep-konsep

pekerjaan d an aturan-aturan untuk mengembangkan suatu si stem

informasi”. (2003:41)

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menarik simpulan bahwa

metodologi p engembangan sistem adalah cara untuk memperbaiki atau

mengembangkan s uatu si stem info rmasi yang ada menjadi lebih baik.

Metodologi pengembangan sistem yang d igunakan penulis dalam

perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 ini

adalah metodolo gi pengembangan si stem yang berorientasi pada

keluaran, proses dan data. Pengembangan sistem yang digunakan penulis

yaitu:

1. Metodologi yang berorientasi keluaran

Menurut T ata Sutabri d alam bukunya yang berjudul Sistem

Informasi A kuntansi, menyatakan bahwa : Metodologi ini disebut



juga metodologi tradisional karena dalam tahapan pengembangan

sistem tanpa dibekali dengan teknik dan piranti yang me madai,

seperti cara menganalisis, menggambarkan sistem, sehingga sering

juga disebut Metodolo gi Sistem Development Life C ycle (SDCL),

dimana fokus u tama metodolo gi ini adalah pada keluaran/output

seperti laporan laporan penjualan, laporan p embelian dan l ain

sebagainya. (2003:42)

2. Metodologi yang berorientasi proses

Menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Sistem

Informasi A kuntansi, menyatakan bahwa: ”metodologi ini disebut

juga dengan metodologi struktur analisis dan desain”. (2003:42)

Penulis meng gunakan metode ini karena metodolo gi ini tel ah

dilengkapi d engan alat-alat (tool) dan teknik-teknik yang

dibutuhkan untuk pengembangan si stem, alat yang digunakan

antara lain data flow diagram (DFD), dan bagan terstruktur. Fokus

utama metodologi ini pada proses dengan menggambarkan dunia

nyata yang memakai data flow diagram.

3. Metodologi yang berorientasi data

Menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Sistem

Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa: ” metodologi ini disebut

juga metodologi model info rmasi. Alat yang d igunakan untuk

membuat model adalah entity relational diagram (ERD) ”.

(2003:43)



Penulis menggunakan metode ini karena p enulis menggunakan

ERD dalam tah ap p erancangan si stem. Fokus utama dari

metodologi ini adalah data, dimana dunia nyata digambarkan

dalam bentuk entitas, atribut data serta hubungan antar data

tersebut.

1.7.2. Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang penulis pakai adalah iterasi,

adapun definisi dari iterasi adalah ” Tahapan-tahapan tersebut

dilaksanakan dengan pemakai teknik iterasi atau dimana suatu proses

dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang

diinginkan ” (Tata Sutabri 2004: 62).

Adapun skema model pengembangan sistem iterasi adalah sebagai

berikut:



1.8. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini penulis

mengharapkan banyak manfaat yang diperoleh walaupun dalam

penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan, kegunaan penelitian yang

dilakukan penulis meng enai P erancangan Aplikasi Perhitungan Pajak

Tahunan Pph Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama

dibangku kuliah serta membandingkan teori yang diperoleh

dengan lingkungan kerja s erta untuk mengaplikasikan ilmu

komputer yang dip eroleh yaitu Microsoft Visu al B asic 6.0

menggunakan Microsoft Access 2007 sebagai database-nya,

dengan merancang Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal

21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sebagai karya nyata.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk sebagai bahan referensi bagi peneliti lain jika in gin

melanjutkan atau meng embangkan tema yang s ama yaitu

mengenai Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh



Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian dan rancangan yang dibuat oleh penulis dapat

digunakan sebagai solusi bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada bagian

Adm Head / Bidang IV (empat) Keuangan dan perpajakan dalam

mengelola dan pembuatan laporan dengan lebih cepat, tepat dan

akurat serta memb eri k emudahan dalam pe ngelolaan data

perpajakan.

1.9. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.9.1.Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Yang

beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 361 Medan. P enulis melakukan

penelitian pada b agian Adm H ead / Bidang IV (empat) Keuangan dan

perpajakan.

1.9.2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 201 5

sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.



1.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pada penyusunan penelitian in i,

maka penulis menyusun sistematika penulisan sabagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari lembar judul, pernyataan keaslian, lembar

pengesahan p embimbing dan penguji, abstrak, motto, kata

pengantar, daftar isi, d aftar tabel, d aftar gambar, daftar l ampiran

dan daftar simbol.

2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan dasar teori yang secara singkat menjelaskan

tentang hal -hal yang berhubungan dengan judul seperti

pengenalan system, informasi, dan alat bantu

perancangan sistem informasi.

BAB  III : SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara singkat profil, struktur

organisasi, serta visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.



BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisikan pe mbahasan mengenai analisa sistem

yang berjalan dan yang akan diusulkan, serta merancang

sistem Ap likasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21

Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utaran sebagai

sistem yang diusulkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian yang penulis peroleh.


