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ABSTRAK
Telah dibuat aplikasi pajak pengguna kendaraan bermotor, semakin banyak pula wajib pajak yang harus
membayarkan pajak kendaraannya. Namun Terdapat berbagai alasan dari pemilik STNK untuk tidak membayar
pajaknya seperti kendaraan mengalami kerusakan berat, hilang, lelang/hibah, tersita dan lain sebagainya, oleh
karena itu untuk mencabut tunggakan yang ada pemilik STNK wajib untuk menyerahkan bukti, seperti gambar
kendaraan yang rusak atau berupa surat pernyataan. Bakeuda memutuskan apakah kendaraan tersebut dapat
dicabut pajaknya atau tidak. Jika disetujui maka Staff UPPD SAMSAT mendata kembali kendaraan mana saja
yang sudah disetujui dengan menggunakan data keseluruhan tunggakan pajak yang sudah diberikan sebelumnya
oleh Bakeuda. Pada UPPD SAMSAT Batulicin pendataan tunggakan pajak masih dilakukan secara manual
menggunakan excel dimana setiap kata kunci seperti nopol, no mesin, no rangka dicek satu- persatu untuk
mengatahui keberadaan data STNK agar dapat didata kembali menggunakan excel. Hal tersebut tentu
menyulitkan Staff UPPD SAMSAT untuk menyaring data dan memerlukan banyak waktu. Maka dari itu, untuk
mempermudah proses pendataan tunggakan pajak, maka dibangunlah sebuah sistem yang dapat melakukan
penyaringan data dengan menginputkan dua buah file dan menghasilkan laporan pendataan tunggakan pajak.
Hasil dari pengujian aplikasi pendataan laporan tunggakan pajak ini adalah data patokan dan data realisasi
berhasil tersaring sesuai dengan nopol yang ada dan data tunggakan kendaraan bermotor dinas dapat
ditampilkan sesuai dengan kata kunci nama dinas yang ada.
Kata Kunci: ketikkan 3-5 kata kunci di sini, pisahkan dengan koma di antaranya

demi memajukan pembangunan yang ada
didaerahnya masing-masing. Setiap kendaraan
memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
sebagai tanda bukti pendaftaran dan pengesahan
suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan
kepemilikannya yang telah terdaftar. STNK
diterbitkan oleh Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (SAMSAT), yakni tempat pelayanan
penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi
yaitu, Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa
Raharja[5]–[8].

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28
Tahun 2007, Pasal 1, ayat 1 pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang oleh pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunkan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut
kewenangannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak
pusat dan pajak daerah[1]–[4]. Pajak pusat
merupakan pajak yang dibayarkan rakyat kepada
negara dengan wewenang pemungutan pajaknya
dikelola oleh pemerintah pusat, hasil dari pajak
pusat ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan
negara seperti pengeluaran rutin negara dan
pembangunan (APBN). Pajak daerah merupakan
pajak yang wewenang pemungutannya dikelola oleh
pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi
ataupun pemerintah kabupaten/kota yang hasilnya
digunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang
ada didaerah seperti pengeluaran rutin daerah dan
pembangunan daerah (APBD)[5]. Pembayaran pajak
kendaaraan bermotor termasuk pajak yang
dibayarkan untuk pembangunan daerah (APBD),
sehingga warga negera yang menetap disuatu dearah
diwajibkan untuk membayar pajak kendaraannya

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Aplikasi
Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak
komputer
yang
memanfaatkan
kemampuan
komputer langsung untuk melakukan suatu tugas
yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan
dengan
perangkat
lunak
sistem
yang
mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer,
tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan
tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang
menguntungkan pengguna[8]–[10].
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2.2

Laporan
Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang
suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya
fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung
jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta
yang disajikan merupakan bahan atau keterangan
untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan
keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor
(dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika si
pelapor telah
melakukan suatu kegiatan atau
pekerjaan. Adapun fungsi laporan yaitu: sebagai
bahan pertanggung jawaban, alat menyampaikan
informasi, alat pengawasan, bahan penilaian dan
bahan pengambilan keputusan[11]–[13].

Gambar 1. Model water fall
3.1

Tahap pengumpulan data
Tahapan ketiga adalah tahapan pengumpulan
data, yang dilakukan dengan dua metode yaitu studi
pustaka dan wawancara. Tahapan pengumpulan data
akan terus dilakukan selama data yang dibutuhkan
masih kurang.

2.3

Data patokan
Data patokan merupakan kumpulan data
kendaraan bermotor yang terlambat membayarakan
pajak. Data patokan ini didapatkan dari Badan
Keuangan Daerah (Bakeuda) yang dikirimkan ke
UPPD Samsat Batulicin, biasanya data akan terus di
perbarui setiap bulan atau sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan. Data patokan memiliki banyak
kegunaan seperti untuk merealisasi pajak kendaraan
bermotor, untuk penagihan kendaraan bermotor
seperti door to door dan super PKB[14]–[16].

a. Studi pustaka
Studi pustaka berisi kegiatan mempelajari literaturliteratur yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penulis mencari sumber pustaka dari internet dan
jurnal-jurnal yang berkaitan dengan aplikasi
perpajakan dan aplikasi pendataan laporan.
b.

Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pihak master
UPPD Samsat Batulicin mengenai sistem yang
sedang berjalan di UPPD Samsat Batulicin
tentang
proses
pendataan
dan
pelaporan
tunggakan pajak. Penulis melakukan wawancara
tentang proses kerja dari pendataan dan pelaporan
tunggakan pajak yang masih dilakukan secara
manual yaitu dengan memilah satu per- satu data
dari file excel yang diberikan Bakeuda. Penulis
menanyakan kekurangan dari sistem yang sedang
berjalan sehingga penulis dapat mengatasi
kekurangan tersebut. Hasil dari wawancara penulis
dengan master UPPD Samsat Batulicin dapat
disimpulkan bahwa sistem yang sedang berjalan
mempunyai kekurangan berkaitan dengan efesiensi
dan efektifitasnya sehingga diusulkan aplikasi
pendataan laporan tunggakan pajak pada UPPD
Samsat Batulicin berbasis web.

2.4

Data realisasi
Data realisasi merupakan data yang dimiliki oleh
UPPD Samsat Batulicin dimana pada data ini berisi
jumlah kendaraan bermotor yang sudah melakukan
pembayaran pajak atau pelunasan tunggakan
kendaraan bermotor. Data realisasi diberikan oleh
pengelola database pada UPPD Samsat Batulicin ke
Staff pengelola data tunggakan setiap akhir bulan
atau diawal bulan berikutnya, untuk melakukan
pendataan antara data patokan dan data realisasi[17],
[18].
2.5

Data rekapitulasi
Data rekapitulasi merupakan kumpulan data
tunggakan kendaraan bermotor Dinas yang ada
didata patokan. Data rekapitulasi diperlukan oleh
UPPD Samsat Batulicin untuk melakukan penagihan
atau pendataan kembali terkait status atau
keterangan dari kendaraan bermotor Dinas yang
bersangkutan.

4. PEMBAHASAN
4.1 Analisis Sistem
Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Gambar 2 merupakan analisis sistem yang berjalan
yaitu:
1. Staff mencari data realisasi dan rekapitulasi
yang diberikan Bakeuda, kegiatan ini dilakukan
secara manual dengan menggunakan excel.
2.
Staff akan membuat file baru diexcel untuk
menampung data realisasi dan rekapitulasi
3. Setelah data realisasi dan rekapitulasi ditemukan
maka akan dijadikan sebuah laporan untuk dicetak
dan diserahkan ke Bendahra Barang pada kantor
UPPD Batulicin.

3.

METODE PENELITIAN
Model pengembangan yang dilakukan delam
penelitian ini adalah model waterfall. Waterfall
sering juga disebut Model sekuensial linier
(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life
cycle). Model waterfall menyediakan pendekatan
alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau
terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean,
pengujian, dan tahap pendukung (support)[19]–[21].
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idrealisasi, nopol, idjenis, idjp, nama, pkbpokok,
dendapkb, bbnpokok, bbndenda, berlaku dan
tglterima. Entitas Laporan memiliki atribut nolap,
idpatokan, idrealisasi, tgllap. Entitas Kata memiliki
atribut no dan kata. Entitas Jenis memiliki atribut
idjenis, jenis dan idroda. Entitas Tipe memiliki
atribut idtipe dan tipe. Entitas Jenispem memiliki
atribut idjp dan jenispem. Entitas roda memiliki
atribut id_roda, jml_roda dan nm_kb.

Gambar 2 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Analisis yang diusulkan
Gambar 3 merupakan analisis sistem yang diusulkan
yaitu:
1.
Langkah pertama yaitu Admin mendaftarkan
pengguna yang akan masuk kesistem, pada aplikasi
pendataan laporan tunggakan pajak pada Uppd
Samsat Batulicin berbasis web memiliki empat
pengguna yaitu Admin, Staff, Bendahara Barang dan
Pimpinan.
2. Selanjutnya Staff akan memasukkan data berupa
file excel patokan dan file excel realisasi
3.
File excel akan diproses dan Staff akan
mendapatkan laporan hasil realisasi serta
rekapitulasi tunggakan pajak.
4. Staff dapat mencetak hasil laporan hasil realisasi
dan rekapitulasi tunggakan pajak.
5. Laporan dapat dilihat oleh bendahara barang dan
pimpinan

Diagram Use Case

Gambar 3 Analisis Sistem yang Diusulkan
4.2 Perancangan Sistem
Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 5 Diagram Use Case
Pada gambar 5 terdapat diagram use case dimana
terdapat empat pengguna yaitu Admin, Staff,
Bendahara Barang dan Pimpinan. Admin merupakan
orang yag bertugas dan memiliki hak akses untuk
melakukan operasi pengelolaan data User, Staff
merupakan orang yang bertugas dan memiliki hak
akses untuk melakukan operasi pengelolaan data
patokan, data realisasi, data laporan dan data kata,
Bendahara barang merupakan orang yang bertugas
dan meiliki hak akses untuk melakukan operasi
pengelolaan data laporan serta Pimpinan merupakan
orang yang bertugas dan meiliki hak akses untuk
melakukan operasi pengelolaan data laporan.

Gambar 4 Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 4
memiliki sembilan entitas yaitu User yang memiliki
atribut id_User, Username, password, name, jabatan
dan level. Entitas Patokan memiliki atribut
idpatokan, nopol, nama, alamat, idjenis, idtipe,
tahun, rangka, mesin, masalaku, denda, jumlah,
tgl_trx, ket_laporan dan status. Entitas Realisasi
memiliki atribut

Implementasi
Halaman login
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bbnkb, tunggakan bbnkb, denda bbnkb, jumlah,
masa pajak dan tanggal bayar serta terdapat tombol
proses untuk, memproses data yang sudah diupload
sebelumnya di halaman upload data.

Gambar 6. Halaman Login
Gambar 6 merupakan implementasi dari halamn
login yang sudah dibuat. Terdapat form username
dan password yang digunakan untuk memasukkan
username dan password pengguna. Kemudian klik
tombol Sign in untuk masuk ke sistem.
Gambar 9 Halaman Data Realisasi Tunggakan Pajak
(Staff)

Halaman Dashboard (Staff)

5. PENGUJIAN SISTEM
Pengujian BlackBox Testing pada halaman staff
dapat dilihat pada Tabel 5.1, seperti tabel di
bawah ini.
Tabel 5. 1 Pengujian halaman staff

Gambar 7 Halaman Dashboard (Staff)
Gambar 7 merupakan implementasi dari rancangan
halaman dashboard untuk Staff yang sudah dibuat.
Terdapat sidebar yang berisi menu-menu yang dapat
dipilih serta terdapat menu profile untuk logout.
Halaman Upload Data Tunggakan (Staff)

6. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat
disimpulkan berdasarkan percobaan yang telah
dilakukan Aplikasi Pendataan Laporan Tunggakan
Pajak pada UPPD Samsat Batulicin Berbasis Web
sudah mampu melakukan penyaringan dan
menghasilkan dua buah laporan, yaitu laporan
realisasi bulanan dan laporan rekapitulasi kendaraan
bermotor dinas. Telah dirancang Entity Relationship
Diagram (ERD) dengan delapam entitas, Conceptual
Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM)
dan Unified Modeling Language (UML) dengan
tujuh diagram yaitu diagram use case, diagram kelas,
diagram objek, diagram sekuen, diagram
komunikasi, diagram status dan diagram aktivitas
untuk Aplikasi pendataan laporan tunggakan pajak
pada Uppd samsat Batulicin berbasis web.

Gambar 8 Halaman Upload Data Tunggakan (Staff)
Gambar 8 merupakan implementasi dari rancangan
halaman upload data untuk Staff yang sudah dibuat.
Terdapat from yang digunakan untuk meng-upload
file excel patokan dan file excel realisasi serta
terdapat tombol simpan untuk menyimpan file yang
sudah di upload.
Halaman Data Realisasi Tunggakan Pajak (Staff)
Pada gambar 9 merupakan implementasi dari
rancangan halaman proses laporan realisasi untuk
Staff yang sudah dibuat. Terdapat tabel yang berisi
nopol, r2, r3 r4, pokok, tunggakan, denda, jumlah,
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