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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan Teori yaitu bagian yang membahas tentang uraian pemecahan 

masalah melalui pembahasan secara teoritis. Teori-teori yang dikemukakan 

merupakan dasar – dasar penulis untuk meneliti masalah – masalah yang dihadapi 

penulis pada pelaksanaan pengumpulan data kerja praktik di Kantor Wilayah 

Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya. 

1.1 Pajak 

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa 

unsur pajak, antara lain: 

a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 

adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran 

yang dibayarkan berapa uang bukan barang. 

b. Pajak di pungut berdasar Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah 

dipaksakan berdasar kewenangan yang di atur oleh Undang-Undang beserta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran 

pajak. 

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

Menurut (Soemitro, 1977) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
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timbal yang langsung dapat disarankan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.  

Menurut Smeet (1951): prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui 

norma-norma umum dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukan dalam kasus yang bersifat individual yang dimaksud adalah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah.  

1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki empat fungsi, yaitu fungsi Budgetair, fungsi Regulerend, 

fungsi Alokasi, dan fungsi Distribusi. 

a. Fungsi Budgetair  

Fungsi pajak budgetair atau fungsi penerimaan adalah pajak yang berfungsi sebagai 

sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam Anggaran 

Penerimaan Belanja Negara sebagai penerimaan pajak dalam negeri.  

b. Fungsi Regulerend  

Fungsi pajak regulerend atau mengatur adalah pajak yang berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. Sebagai contoh yaitu tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk 

mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.  

c. Fungsi Alokasi  

Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas 

negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus 

dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.  

d. Fungsi distribusi  
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Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib 

pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan 

dalam segala bidang. Pemakaian ukpajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus 

merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat 

menikmatinya. 

1.3 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut (Kendall and Kendall, 2006), Analisis sistem dilakukan dengan 

tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan 

hasil/tujuan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Perancangan 

sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian 

komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, 

menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang ada, serta 

mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta mengimplementas ikan 

seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi. 

Analisa dan perancangan sistem dipergunakan untuk menganalis is, 

merancang, dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi bisnis 

yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. 

1.4 Distribusi 

Secara umum distribusi merupakan suatu aspek yang penting dalam 

pemasaran. Disisi lain distribusi juga suatu kegiatan pemasaran yang berguna untuk 

melancarkan kegiatan penyaluran barang dari seorang produsen kepada konsumen 

(Wikipedia, 2014). Pengertian distribusi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Alma (2007) 
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Distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu 

dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga 

tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli). 

b. Menurut Tjiptono (2008) 

Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak 

konsumen. 

c. Menurut Daniel (2001) 

Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi 

sektor ekonomi. Pengertian Distribusi menurut definisi para ahli mengatakan 

bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat 

dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungs i 

mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh 

Indonesia atau luar Indonesia dapat kita barang dan jasa tersebut. 

Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan 

konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan 

ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada di antara sampai ke tangan 

konsumen. Barang yang telah dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan 

konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut dengan distributor.  

Dalam kenyataan tidak selamanya barang yang dihasilkan produsen untuk 

sampai ke konsumen harus melewati distributor. Akan tetapi, dalam perekonomian 

modern kegiatan distribusi memegang peranan yang penting. Lebih-lebih dengan 



17 
 

 

 

makin majunya teknologi transportasi yang mengakibatkan hubungan antarbangsa 

menjadi lebih dekat. Hal ini mengakibatkan peranan distribusi makin penting 

karena barang yang ada didalam negeri tetapi juga konsumen yang ada diluar 

negeri. 

1.5 Dokumen 

Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk (1986; 38) 

seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu: 

a. Sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian 

lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan 

arkeologis. 

b. Diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat 

perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. 

Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentas i) 

dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, 

atau arkeologis. 

Pengertian dokumen menurut G.J Renier (University Collage London 

1997; 104) 

a. Dokumen dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber tertulis saja, baik tertulis 

maupun lisan. 

b. Dokumen dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua suber tertulis saja. 

c. Dokumen dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-

surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan 

sebagainya 
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Dokumen merupakan unit terkecil dalam pemberkasan. Dokumen dapat 

berupa surat, memo, atau foto. Dokumen merekam transaksi dalam aktifitas 

tertentu.  

1.6 Desain Sistem 

Tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah 

mendapatkan gambaran yang jelas apa yang harus dikerjakan. Kemudian 

memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Menurut Hartono (2005:197) 

desain sistem dapat diartikan sebagai berikut:  

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

b. Pendefinisian dari kebutuhan–kebutuhan fungsional. 

c. Persiapan untuk rancang bangun implementasi.  

d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk.  

e. Berupa gambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

1.7 Sistem 

Ada definisi menurut beberapa para ahli yang menerangkan tentang 

sistem. Menurut Jogianto (2005:2) dengan bukunya yang berjudul Analisis dan 

Desain Sistem Informasi menerangkan “sistem adalah sekumpulan dari elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut Azhar 

Susanto (2004:18) dalam buku berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan 

Pengembangannya yang menyatakan bahwa: “sistem adalah sekumpulan/group 

dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.    
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1.8 CodeIgniter  

CodeIgniter (CI) adalah framework pengembangan aplikasi (Aplicat ion 

Development Framework) dengan menggunakan PHP, suatu kerangka untuk 

bekerja atau membuat program dengan menggunakan PHP yang lebih sistematis. 

Pemrograman tidak perlu membuat program dari awal (from scracth), karena CI 

menyediakan sekumpulan librariyang banyak yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang umum, dengan menggunakan anatrmuka dan 

struktur logika yang sederhana untuk mengakses librarinya. Pemrogram dapat 

memfokuskan diri pada kode yang harus dibuat untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 


