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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pegawai Tetap 

Menurut Mardiasmo (2011), Pegawai tetap adalah pegawai yang 

menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, 

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara 

teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Serta 

pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu 

sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan 

tersebut. 

2.2. Pegawai Tidak Tetap  

 Menurut  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (2013), 

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima 

penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari 

bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis 

pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau 

tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 

borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 

2.3. Penggajian (Payroll) 

 Menurut Alimansyah (2003), gaji adalah pembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan Manajer, 
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Pegawai Administrasi, Supervisor dan lain-lain, dan pada umumnya gaji 

dibayarkan secara tetap tiap bulan. 

 Menurut Yusuf (2000), Penggajian (Payroll) adalah sistem yang 

menyajikan cara-cara penggajian pegawai secara memadai dan akurat, 

menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan, dan menyajikan 

informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen 

2.4. Presensi 

Menurut Bastian (2007), Presensi adalah alat dokumentasi jam kerja 

karyawan (termasuk lembur). Presensi juga dapat dirancang untuk 

menggabungkan informasi tentang libur, cuti sakit, dan hari libur hari raya 

Presensi biasanya diajukan oleh karyawan kepada supervisor.  

Menurut Widiasari (1996), Fungsi absensi sering dianggap sebagai 

Bagian yang paling penting dan berpengaruh dalam menghitung total gaji, bahkan 

bisa dikatakan seBagian besar proses menghitung total gaji berasal dari kegiatan 

absensi. Karena output yang akan di keluarkan dari proses absensi merupakan 

penghitungan untuk total gaji agar dapat di jumlahkan 

2.5. Pajak 

Menurut Damayanti (2005), Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak 

mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran-pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak antara lain: 
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1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut 

pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang. 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sifat pemungutan pajak adalah 

dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran 

pajak. 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

2.6. Pajak Penghasilan 

Menurut Judisseno (2004), Pajak penghasilan di Indonesia dimulai 

dengan dikenalkannya pajak pendapatan pada tahun 1932, kemudian diubah 

menjadi ordonasi pajak pendapatan 1994. Pada pemerintahan Jepang, mulai 

dilakukan pungutan-pungutan terhadap hasil pertanian yang dapat disamakan 

dengan pajak. Pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

pajak penghasilan. 

Berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak, 

penghasilan dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara. 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang meliputi: 

- Dagang  
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- Industri  

- Jasa 

- Lain-lain, pertanian dan perkebunan 

c. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, 

seperti bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta 

tidak gerak, sewa rumah dan sebagainya; juga termasuk dalam kelompok 

penghasilan dari modal ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan 

sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau hak yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan usaha lain-lain, seperti misalnya pembebasan hutang atau 

hadiah. 

2.7. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (2013), Pasal 

21 ayat (1) mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. 

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan 

pembayaran lain. Sedangkan pihak yang wajib melakukan pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah: 

a. Pemberi kerja yang diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

b. Bendahara Pemerintah 

c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 

pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 
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d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas. 

e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien 

untuk menghasilkan penerimaan negara. Pajak ini terutang pada akhir bulan 

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 

diterima. 

2.8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut  Menteri Keuangan (2016), pada penghasilan yang diterima oleh 

orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP berdasarkan pada status dari 

Wajib Pajak (Kawin atau tidak kawin) dan jumlah tanggungan yang 

diperkenankan pada awal tahun pajak atau pada saat menjadi Subyek Pajak Dalam 

Negeri. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 

/PMK.010/2016 besar PTKP adalah: 

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK) 

Tabel 2.1. Wajib Pajak Tidak Kawin 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak  TK0 54.000.000,- 

Tanggungan 1 TK1 58.500.000,- 

Tanggungan 2 TK2 63.000.000,- 

Tanggungan 3 TK3 67.500.000,- 



13 

 

 

2. Wajib Pajak Kawin  

Tabel 2.2. Wajib Pajak Kawin. 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K0 58.500.000,- 

Tanggungan 1 K1 63.000.000,- 

Tanggungan 2 K2 67.500.000,- 

Tanggungan 3 K3 72.000.000,- 

 

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung 

Tabel 2.3. Wajib Pajak suami dan istri. 

Uraian Status PTKP 

WP Kawin K/I/0 112.500.000,- 

Tanggungan 1 K/I/1 117.000.000,- 

Tanggungan 2 K/I/2 121.500.000,- 

Tanggungan 3 K/I/3 126.000.000,- 

 Catatan:  

a. Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang 

b. TK : Tidak Kawin 

c. K : Kawin 

d. K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung 

2.9. Tarif Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2011), Tarif pajak adalah persentase tertentu yang 

ditentukan oleh Undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang. Tabel 2.4 memperlihatkan tarif pajak yang diterapkan atas 
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Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 

tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan 

tarif progresif sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Tarif Pajak PPh 21 

Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan 50 juta 5% 

50 juta sampai dengan 250 juta 15% 

250 juta sampai dengan 500 juta 25% 

Diatas 500 juta 30% 

 

2.10. Konsep Perancangan Aplikasi Terstruktur 

Dalam merancang dan membangun aplikasi terstruktur pada umumnya 

disesuaikan dengan tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. 

Software 
Requirements

Software 
Design

Software 
Construction

Software 
Testing

 

Gambar 2.1. Software Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut  Kendall K. K. (2003), Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau 

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan pendekatan melalui 

beberapa tahap dalam menganalisis dan merancang sistem yang telah 
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dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan 

penganalisis dan pemakai secara spesifik. Dalam SWEBOK (Software 

Engineering Body Of Knowledge) yang disusun oleh IEEE Computer Society 

(2004) Tahap dari SDLC adalah sebagai berikut: 

1. Software Requirements 

Pemenuhan kebutuhan perangkat lunak diawali oleh elicitation yakni aktivitas 

awal terkait data yang diperlukan dengan proses wawancara maupun observasi 

perusahaan. Selanjutnya menganalisis kebutuhan dari hasil elicitation kepada 

stakeholder hingga metode yang digunakan ke dalam perangkat lunak. Dan tahap 

spesifikasi yakni menentukan kebutuhan fungsional maupun non fungsional. 

Kemudian dilakukan analisis dengan menggambarkan alur sistem perusahaan dan 

perbaikan sistem yang akan dibangun.   

2. Software Design 

Dari tahap kebutuhan perangkat lunak akan di analisis dan dilakukan perancangan 

perangkat lunak yang akan dibangun nanti. Hasil analisis kebutuhan perangkat 

lunak dituang ke dalam tahap-tahap berikut: 

a. Data flow diagram (DFD). Menurut Kendall K. K. (2002) DFD 

menggambarkan pandangan sejauh mungkin mengenai masukan, proses dan 

keluaran sistem, yang berhubungan dengan masukan, proses, dan keluaran dari 

model sistem yang dibahas. 

b. Entity relationship diagram (ERD). Gambaran pada sistem dimana di 

dalamnya terdapat hubungan antara entity beserta relasinya. Entity merupakan 

sesuatu yang ada dan didefinisikan di dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan 
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nyata. Untuk itu Entity Relationship Diagram dibagi menjadi dua jenis model 

yakni Conceptual Data Model (CDM) yang menggambarkan hubungan antar 

tabel secara konseptual dan Physical Data Model (PDM) yang 

menggambarkan hubungan antar tabel secara fisikal. 

3. Software Construction 

Setelah tahap desain, tahap konstruksi perangkat lunak (software construction) 

terdiri dari coding, verifikasi, unit testing, integration testing, dan debugging. 

4. Software Testing 

Pengujian perangkat lunak (software testing) merupakan tahap pengujian terhadap 

perangkat lunak yang telah dibangun. Pengujian terdiri dari verifikasi yang 

dinamis menyesuaikan perilaku perangkat lunak pada perilaku yang diharapkan. 

2.11. Black Box Testing 

Menurut Romeo S (2003) Black box testing atau yang biasa disebut 

sebagai functional testing merupakan teknik pengujian yang dilakukan tanpa 

adanya suatu pengetahuan tentang detail struktur sistem atau komponen yang akan 

diuji. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional sistem berdasarkan 

spesifikasi kebutuhan sistem yang telah ditentukan. 

Dengan melakukan pengujian menggunakan black box testing, 

perekayasa perangkat lunak dapat menggunakan kebutuhan fungsional pada suatu 

program. Black box testing dilakukan untuk mengecek kesalahan (error) pada 

suatu perangkat lunak dan mengecek fungsi-fungsi yang diperlukan telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 


