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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem Yang Digunakan 

Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk 

menggunakan aplikasi Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan yaitu: 

a. Software Pendukung 

Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam Sistem Informas i 

Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan ini, yaitu : 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7  

2. XAMPP 

3. Sublime Text 3 atau Notepad ++ 

b. Hardware Pendukung 

Beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam Sistem Informas i 

Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan ini, yaitu : 

1. Prosessor Intel Core 2 Duo 2.00 Ghz atau lebih tinggi 

2. Memori RAM 2.00 GB atau lebih tinggi 

3. Hardisk 100 Gb 

5.2 Cara Setup Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap 

penginstalan perangkat lunak. Berikut langkah-langkah penginstalan: 

a. Install XAMPP pada komputer yang digunakan.  

b. Install Sublime Text 3 pada komputer yang digunakan.  

c. Akses file web aplikasi yang akan digunakan.  
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5.3 Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian Aplikas i 

Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut. 

5.3.1 Fitur Login 

Aplikasi Manajemen Distribusi Dokumen Perpajakan ini mengharuskan 

user untuk melakukan login agar dapat mengakses fitur aplikasi. Karena fitur-fitur 

pada aplikasi ini akan terbuka apabila username dan password yang dimasukkan 

sesuai dengan username dan password yang ada pada database. Fitur login 

digambarkan pada Gambar 5.31, Gambar 5.32, dan Gambar 5.33. 

 

Gambar 5.31 Fitur Login 

Kolom username dapat diisi menggunakan kode karyawan, kolom 

password dapat diisi dengan password karyawan yang dimiliki oleh masing-mas ing 
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karyawan. Jika user berhasil login maka tampilan menu akan sesuai dengan kriteria 

user tersebut. 

 

Gambar 5.32 Tampilan Dashboard Admin Berhasil Login 
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Tampilan menu di atas merupakan tampilan ketika user sebagai admin 

sedang melakukan auntentifikasi login. Jika benar, user yang login sebagai admin 

maka program menampilkan data master dan transaksi karena hak akses yang 

diberikan kepada pengguna mempunyai fungsi tersendiri, agar data pada 

perusahaan dapat terjaga dengan baik. 

 

Gambar 5.33 Tampilan Dashboard KPP Berhasil Login 

Tampilan menu di atas merupakan tampilan ketika user sebagai KPP 

sedang melakukan auntentifikasi login. Jika user yang login sebagai KPP maka 

program menampilkan data transaksi. 

5.3.2 Fitur Master Karyawan 

Form master karyawan ini berfungsi untuk menyimpan data karyawan 

dengan tujuh data yang harus diisi yaitu NIK, nama, alamat, tanggal lahir, jenis 

kelamin, agama dan no hp. Pada form ini user dapat menambah data dan juga 

mengubah data karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan. NIK akan menghasi lkan 
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data otomatis ketika form ini muncul, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, 

agama dan no hp diisi berdasarkan data yang ada pada karyawan. Apabila ingin 

menyimpan atau menambah data karyawan ke dalam database dan akan tampil 

pada list data maka tekan tombol save. Jika ingin batal mengisi data maka tekan 

tombol cancel. Fitur master karyawan digambarkan pada Gambar 5.34 dan Gambar 

5.35. 

 

Gambar 5.34 Fitur Tambah Master Karyawan 
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Gambar 5.35 Fitur Master Karyawan 

Tampilan menu pada Gambar 5.35 di atas merupakan tampilan ketika user 

menyimpan data yang diisikan pada kolom tambah data, maka dengan otomatis 

ketika tombol save ditekan data jabatan yang ada pada database akan terisi, 

kemudian akan ditampilkan pada baris data karyawan. Pada baris data, user juga 

dapat mengubah data dengan cara mencari data yang akan diubah. Tekan tombol 

edit pada sisi kanan baris lalu ubah sesuai kebutuhan kemudian tekan tombol save, 

maka data yang ada pada database akan berubah. Jika user ingin menghapus data 

tekan tombol delete, maka data yang ada pada database akan terhapus.  

5.3.3 Fitur Master Agama 

Form Master Agama ini berfungsi untuk menyimpan data master agama 

dengan data yang harus diisi yaitu nama_agama. Pada form ini user dapat 
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menambah data dan juga mengubah data agama sesuai kebutuhan. ID agama akan 

menghasilkan data otomatis ketika form ini muncul, nama agama diisi berdasarkan 

data yang dibutuhkan. Apabila ingin menyimpan atau menambah data agama ke 

dalam database dan akan tampil pada list data maka tekan tombol save. Jika ingin 

batal mengisi data agama maka tekan tombol cancel. Fitur master agama 

digambarkan pada Gambar 5.36 dan Gambar 5.37. 

 

Gambar 5.36 Fitur Tambah Master Agama 

 

Gambar 5.37 Fitur Master Agama 
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Tampilan menu pada Gambar 5.37 di atas merupakan tampilan ketika user 

menyimpan data yang diisikan pada kolom tambah data. Secara otomatis ketika 

tombol save ditekan data agama yang ada pada database akan terisi, kemudian akan 

ditampilkan pada baris data agama. Pada baris data, user juga dapat mengubah data 

dengan cara mencari data yang akan diubah. Tekan tombol edit pada sisi kanan 

baris lalu ubah sesuai kebutuhan. Tekan tombol save, maka data yang ada pada 

database akan berubah. Namun jika user ingin menghapus data tekan tombol delete, 

maka data yang ada pada database akan terhapus.  

5.3.4 Fitur Master KPP 

Form Master KPP ini berfungsi untuk menyimpan data master KPP 

dengan data yang harus diisi yaitu nama kpp, alamat kpp, telepon, fax dan email. 

ID KPP menghasilkan data otomatis ketika form ini muncul. Apabila ingin 

menyimpan atau menambah data KPP ke dalam database maka tekan tombol save. 

Jika ingin batal mengisi data KPP maka tekan tombol cancel. Fitur master KPP 

digambarkan pada Gambar 5.38 dan Gambar 5.39. 

 

Gambar 5.38 Fitur Tambah Master KPP 
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Gambar 5.39 Fitur Master KPP 

 Tampilan menu pada Gambar 5.39 di atas merupakan tampilan ketika user 

menyimpan data yang diisikan pada kolom tambah data. Secara otomatis ketika 

tombol save di tekan data KPP yang ada pada database akan terisi, kemudian akan 

ditampilkan pada baris data KPP. Pada baris data, user juga dapat mengubah data 

dengan cara mencari data yang akan diubah. Tekan tombol edit pada sisi kanan 

baris lalu ubah sesuai kebutuhan. Tekan tombol save, maka data yang ada pada 

database akan berubah. Namun jika user ingin menghapus data tekan tombol delete, 

maka data yang ada pada database akan terhapus. 

5.3.5 Form Master Admin KPP 

Form Master Admin KPP ini berfungsi untuk menyimpan data master 

admin KPP dengan data yang harus diisi yaitu NIK karyawan, nama karyawan, 
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kode KPP, dan nama KPP. Pada form ini user dapat menambah data dan juga 

mengubah data admin KPP sesuai kebutuhan. Kode admin KPP akan menghasi lkan 

data otomatis ketika form ini muncul, NIK karyawan, nama karyawan, kode KPP, 

dan nama KPP diisi berdasarkan data yang dibutuhkan. Apabila ingin menyimpan 

atau menambah data admin KPP ke dalam database dan akan tampil pada list data 

maka tekan tombol save. Jika ingin batal mengisi data admin KPP maka tekan 

tombol cancel. Fitur master admin KPP digambarkan pada Gambar 5.40, Gambar 

5.41, Gambar 5.42, dan Gambar 5.43. 

 

Gambar 5.40 Fitur Tambah Admin KPP 

Pada Gambar 5.40 menampilkan form tambah admin KPP dimana kode 

admin kpp menghasilkan data secara otomatis. User dapat mengisikan data NIK 

Karyawan dan nama karyawan dengan menekan button  untuk menampilkan 

data karyawan yang telah ada. Daftar karyawan yang telah ada digambarkan pada 

Gambar 5.41. User dapat memilih salah satu karyawan untuk dijadikan admin KPP 

dengan menekan button   pada baris data karyawan maka secara otomatis 

data karyawan yang dipilih akan muncul pada form. 
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Gambar 5.41 Tampilan Daftar Karyawan 

 

Gambar 5.42 Tampilan Daftar KPP 
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Daftar kpp yang telah ada digambarkan pada Gambar 5.42. User dapat 

mengisikan data kode KPP dan nama KPP dengan menekan button  untuk 

menampilkan data KPP yang telah ada. User dapat memilih salah satu KPP untuk 

dijadikan admin KPP dengan menekan button  pada baris data KPP maka 

secara otomatis data KPP yang dipilih akan muncul pada form. 

 

Gambar 5.43 Fitur Master Admin KPP 

Tampilan menu pada Gambar 5.43 di atas merupakan tampilan ketika user 

menyimpan data yang diisikan pada form tambah data. Secara otomatis ketika 

tombol save ditekan data admin KPP yang ada pada database akan terisi, kemudian 

ditampilkan pada baris data admin KPP. User juga dapat mengubah data dengan 

cara mencari data yang akan diubah. Tekan tombol edit pada sisi kanan baris lalu 

ubah sesuai kebutuhan. Namun jika user ingin menghapus data tekan tombol delete, 

maka data yang ada pada database akan terhapus. 



75 

 

 

 

5.3.6 Fitur Transaksi Surat 

Form Surat ini berfungsi untuk menyimpan data dokumen dengan mengis i 

menu daftar file kirim, daftar KPP, dan upload file. Pada menu daftar dokumen 

kirim user dapat menambahkan dokumen yang dibutuhkan lalu tekan button upload 

maka muncul daftar dokumen yang akan dikirimkan. Pada menu daftar KPP, user 

dapat menambahkan daftar KPP sebagai tujuan pengiriman dokumen dengan 

menekan tombol list KPP. Pada menu upload file, user dapat menambahkan data 

perihal, tanggal pengiriman dan tanggal batas kerja dokumen yang akan dikirimkan. 

No surat akan menghasilkan data otomatis ketika form ini muncul. Apabila ingin 

mengirim dokumen dan menambah ke dalam database tekan tombol submit. Jika 

ingin membatalkan mengirim dokumen maka tekan tombol cancel. Fitur surat 

digambarkan pada Gambar 5.44, Gambar 5.45, dan Gambar 5.46. 

 

Gambar 5.44 Fitur Tambah Dokumen  
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Langkah pertama adalah mengisi menu daftar dokumen. Pada gambar 5.45 

menggambarkan menu daftar dokumen yang akan dikirmkan. User dapat menekan 

button  untuk memilih dokumen yang berada pada penyimpanan 

komputer user. Setelah memilih dokumen maka tekan button  untuk 

menambahkan dokumen yang sudah dipilih ke dalam daftar dokumen yang akan 

dikirmkan. 

 

Gambar 5.45 Tampilan Menu Daftar Dokumen 

Langkah selanjutnya adalah mengisi menu tambah daftar KPP sebagai 

tujuan pengiriman dokumen. User dapat menekan tombol  pada menu 

daftar KPP Jatim untuk menampilkan daftar KPP sebagai tujuan pengir iman 
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dokumen. Pada Gambar 5.46 menggambarkan daftar KPP yang digunakan sebagai 

tujuan pengiriman dokumen. User dapat menekan tombol  pada baris data 

KPP yang dipilih maka secara otomatis data KPP yang dipilih akan muncul pada 

menu daftar KPP Jatim. 

 

Gambar 5.46 Fitur Tambah Daftar KPP 
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Gambar 5.47 Tampilan Transaksi Pengiriman Dokumen 

Tampilan menu pada Gambar 5.47 di atas merupakan tampilan ketika user 

menyimpan data yang diisikan pada menu tambah dokumen, maka dengan otomatis 

ketika tombol submit ditekan data surat yang ada pada database akan terisi, 

kemudian akan ditampilkan pada baris data dokumen. Pada baris data, user juga 

dapat mengubah data dengan cara mencari data yang akan diubah. Tekan tombol 

edit pada sisi kanan baris lalu ubah sesuai kebutuhan, kemudian tekan tombol save, 

maka data yang ada pada database akan terubah. Namun jika user ingin menghapus 

data maka tekan tombol delete, maka data yang ada pada database akan terhapus. 

Button KPP tujuan digunakan untuk melihat daftar KPP yang dituju pada dokumen 

yang terkirim. Button percakapan digunakan untuk membuat percakapan berdasar 

dokumen dan KPP tujuan. 
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5.3.7 Fitur Pesan Pribadi 

Fitur pesan pribadi ini berfungsi untuk menyimpan data pesan pribadi 

dengan memilih daftar KPP yang akan dikirimkan pesan pribadi oleh Kanwil. Pada 

form pesan pribadi user dapat menambah pesan pribadi baru kepada salah satu KPP 

dengan menekan button . Setelah menekan button tambah pesan 

maka tampil menu untuk memilih daftar KPP yang akan dikirimkan pesan. Tekan 

button  untuk memilih KPP, selanjutnya user dapat memasukkan pesan 

pribadi kepada KPP yang sudah dipilih. Fitur pesan pribadi digambarkan pada 

Gambar 5.48 dan Gambar 5.49 

 

Gambar 5.48 Tampilan Form Tujuan Pesan Pribadi 
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Gambar 5.49 Fitur Pesan Pribadi 

 Pada Gambar 5.49 user dapat mengisi subject, tanggal, keterangan pesan 

pribadi sebagai data pesan pribadi. Kode_Balas dan KPP_Tujuan akan 

menghasilkan data otomatis ketika form ini tampil. Terdapat button submit untuk 

mengirim pesan pribadi kepada KPP tujuan dan button cancel untuk membatalkan 

pengiriman. 

5.3.8 Fitur Obrolan Surat Tugas 

Fitur obrolan surat tugas ini atau menu inbox surat tugas berfungsi untuk 

menyimpan data obrolan antara Kanwil dengan KPP berdasar nomor dokumen.  

Pada form ini user dapat saling bertukar pesan berdasar nomor dokumen yang 
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dikirimkan. User dapat mengirim percakapan pada menu transaksi buat dokumen 

dengan menekan button  pada baris dokumen yang dibutuhkan. Pada 

Gambar 5.50 menggambarkan percakapan user Kanwil dan KPP dengan kode 

dokumen S00001. 

 

Gambar 5.50 Tampilan Percakapan Berdasar Surat Tugas 

5.3.9 Fitur Laporan 

Terdapat dua laporan transaksi dokumen pada Aplikasi Manajemen 

Distribusi Dokumen yaitu, laporan dokumen realisasi dan laporan dokumen belum 

direalisasi. Menampilkan fitur laporan hanya dapat dilakukan oleh user admin. 

Fitur laporan terdapat pada menu laporan aplikasi. Laporan transaksi dokumen 

digambarkan pada Gambar 5.51 dan Gambar 5.52. 
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Gambar 5.51 Laporan Progres Dokumen 

 

Gambar 5.52 Laporan Belum Realisasi 
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5.3.10 Dialog Simpan Data 

Dialog simpan data digunakan untuk memberi informasi kepada user 

bahwa data yang telah ditambahkan berhasil disimpan ke dalam aplikasi. Semua 

transaksi maupun master memiliki dialog simpan data yang sama. Dialog simpan 

data digambarkan pada Gambar 5.53 

 

Gambar 5.53 Dialog Data Berhasil Disimpan 

5.3.11 Dialog Ubah Data 

Dialog ubah data digunakan untuk memberi informasi kepada user bahwa 

data yang telah disimpan sebelumnya dapat diubah kembali ke dalam aplikasi. Data 

yang dapat diubah pada aplikasi hanyalah data master. Dialog ubah data 

digambarkan pada Gambar 5.54. 

 

Gambar 5.54 Dialog Ubah Data 
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5.3.12 Dialog Hapus Data 

Dialog hapus data digunakan untuk memberi informasi kepada user bahwa 

data yang telah disimpan sebelumnya dapat dihapus dari aplikasi. Data yang dapat 

dihapus dari aplikasi adalah data master dan transaksi pengiriman dokumen. Dialog 

hapus data digambarkan pada Gambar 5.55. 

 

Gambar 5.55 Dialog Hapus Data 

5.3.13 Dialog Validasi Data 

Validasi data digunakan untuk memeriksa apakah user sudah memasukkan 

data dengan benar atau tidak. Validasi yang digunakan terdapat pada form transaksi 

dan semua form master. Pesan validasi form dapat dilihat pada Gambar 5.56. 

 

Gambar 5.56 Dialog Validasi Data 


