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ABSTRAK

Dalam pengelolaan pajak reklame, kendala yang dihadapi oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di Kota Denpasar adalah bagaimana
melakukkan

pengawasan terhadap

pendapatan

suatu

iklan/reklame

dari

kecurangan? Sebagai contoh, reklame yang seharusnya dipasang dengan ukuran
2x3 meter, oleh pihak penyelenggara dipasang dengan ukuran 3x4 meter,
sehingga terdapat selisih sebesar 1x1 meter. Kesalahan perhitungan tarif juga
kerap terjadi sehingga mengakibatkan ketertundaan pada alur perijinan. Selain itu,
diperlukan suatu alat yang dapat membantu penataan terhadap penyelenggaran
suatu iklan/reklame di lapangan.
Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukkan
pengawasan di lapangan. Dengan pengawasan akan terlihat penyimpangan yang
terjadi sehingga dapat langsung ditindak lanjuti sesuai kebijakan pemerintah kota
denpasar. Dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Pajak Reklame
(SIAP) yang didukung Sistem Informasi Geografis (SIG) pada proses administrasi
dapat membantu DKP dalam hal tata letak penempatan obyek, dapat membantu
proses perjinan, sekaligus dapat memberikan laporan tentang potensi obyek
tersebut.
Dari solusi yang ada, obyek pajak reklame dapat diawasi dengan lebih
baik, penempatan obyek dapat diatur dengan lebih baik, serta dapat mengetahui
ketidak sesuaian potensi yang terjadi.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sistem
Informasi Administrasi Pajak Reklame, Sistem Informasi Geografis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Bagi pemerintah kota denpasar, maraknya reklame merupakan sumber
pendapatan yang potensial dari sektor pajak reklame. Dengan banyak
ditemukannya reklame disetiap sudut kota dengan kondisi yang memprihatinkan,
dikatakan memprihatinkan karena penempatan dan keberadaan reklame tidak
tertata dengan baik sehingga menimbulkan persoalan dibidang keindahan kota dan
keselamatan para pemakai jalan, pengawasan yang masih lemah mengakibatkan
banyaknnya perijinan yang disalah gunakan terutama dalam hal ukuran
(infokorupsi, 2010), dan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan ketertundaan
proses perijinan. Oleh sebab itu sangat penting dan harus segera dilakukkan tindak
lanjut terhadap penataan reklame, melihat perkembangan yang ada dan
mengantisipasi agar kota tidak menjadi ‘hutan reklame’ dengan pemandangan
yang tidak indah. Berdasarkan pada persoalan tersebut di atas maka DKP
membutuhkan sistem pengelolaan reklame yang dapat mengimbangi kecepatan
dan perkembangan teknologi dan dapat mendukung dan membantu pengelolaan
reklame kota denpasar, disamping itu diperlukan suatu sistem kerja yang
mengefisienkan waktu yang dibutuhkan agar tercipta kinerja yang cepat dan
sistematis.
Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan
Undang-undang No. 25/1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
yang memuat aspek penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun aspek
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keindahan dan keselamatan para pemakai jalan, maka pemerintah kota dituntut
untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan pembiayaan yang
berasal dari pendapatan asli daerah. Caranya adalah dengan mengelola dan
memaksimalkan potensi reklame, berkaca dari keberhasilan penerapan sistem
administrasi dengan didukung sistem informasi geografis serupa yang diterapkan
di kota surabaya oleh konsultan PT. Dwi Purnama Abadi (DPA) yang membuat
sistem perpajakan di kota surabaya menjadi lebih tertib administrasi dari tahun
2000 sampai dengan 2005 dan menaikan pendapatan asli daerah surabaya dari
12M/tahun menjadi 48M/tahun (surya online, 2007).
Kiranya diperlukan perubahan terhadap pengelolaan reklame di denpasar
dengan jalan mengkolaborasi prosedur perijinan yang diterapkan saat ini dengan
prosedur yang diterapkan di surabaya untuk memperbaiki prosedur terdahulu dan
mengevaluasi kembali sistem pengelolaan manajemen reklame dari pemerintah
kota dan aspek yang terkait dengan penerapan sistem informasi administrasi pajak
reklame dengan didukung sistem informasi geografis.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang masalah di atas,

dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana membuat sistem informasi administrasi yang efektif dengan
didukung sistem informasi geografis untuk meningkatkan kecepatan dan
ketepatan perhitungan pajak reklame?
2. Bagaimana merancang sistem informasi administrasi dengan didukung sistem
informasi geografis sehingga mampu mengoptimalkan potensi pajak?
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3. Bagaimana mengevaluasi potensi pajak dengan menggunakan sistem
informasi geografis?
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam
pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:
1. Terdapat dua buah sistem yang saling berkaitan di dalam sistem ini yaitu:
sistem administrasi dan survei lapangan, dalam perumusan ini yang akan
dititikberatkan adalah mengenai sistem administrasi.
2. Data pendukung survei lapangan dan perijinan reklame akan dibuat secara
random agar simulasi dapat dijalankan.
1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :
1. Meningkatkan sistem pengelolaan reklame yang sistematis dan efisien melalui
sistem pengelolaan reklame yang terpadu dengan menggunakan sistem
komputerisasi,

karena

dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan

perhitungan pajak.
2. Meningkatkan mekanisme pelayanan dan perijinan, pengawasan dan
perpajakan agar diperoleh pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1.5 Sistematika Penulisan
Di dalam penulisan tugas akhir ini secara sistematika diatur dan disusun
dalam lima bab, yaitu :
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BAB I

: Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang diambilnya topik tugas akhir ,
rumusan masalah dari topik tugas akhir, batasan masalah atau ruang
lingkup pekerjaan tugas akhir, dan tujuan dari tugas akhir ini.

BAB II

: Landasan Teori
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai teori-teori
yang digunakan sebagai landasan dalam desain dan implementasi
sistem. Teori yang digunakan adalah mengenai pajak reklame yang
diterapkan di kota denpasar, sistem informasi geografis dan
implementasi sistem

BAB III : Metode Penelitian dan Perancangan Sistem
Bab ini berisi penjelasan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam
penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari observasi pendahuluan,
interview/wawancara, studi pustaka, identifikasi masalah dan tujuan,
pembuatan document flow, system flow, data flow diagram, desain
ERD baik conceptual data model maupun physical data model,
struktur basis data, dan desain antarmuka.
BAB IV : Evaluasi dan Implementasi
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem yang telah dibuat dan proses
implementasi

dengan

melakukkan

simulasi

perijinan

mengetahui kesesuaian hasil dengan yang diharapkan.

untuk

5

BAB V

: Penutup
Berisi kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran sehubungan dengan
adanya kemungkinan pengembangan sistem pada masa yang akan
datang.

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan landasan teori/kajian pustaka yang akan
digunakan. Landasan teori yang digunakan meliputi dua hal, yaitu landasan teori
yang berhubungan dengan obyek permasalahan dan landasan teori yang akan
digunakan sebagai dasar atau kajian untuk membantu memahami obyek
permasalahan beserta konsep-konsep yang digunakan sebagai pendekatan dalam
membantu memecahkan permasalahan yang ada.
Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan landasan teori/kajian
pustaka pada tugas akhir ini, maka pembahasan awal pada landasan teori/kajian
pustaka akan menitikberatkan pada teori-teori yang berhubungan dengan obyek
permasalahan. Sedangkan pembahasan selanjutnya akan memaparkan teori-teori
yang digunakan untuk pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang ada.
2.1. Reklame
2.1.1. Pengertian Reklame
Reklame adalah benda, alat atau pembuatan atau media yang menurut
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu bangsa, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat
oleh umum, kecuali yang dilakukkan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota
Denpasar, 2001 : 4).

6

7

2.1.2. Dasar Hukum
Ketentuan umum (Pemerintah Kota Denpasar, 2001 : 5):
1. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP)
Yang dimaksud dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah
keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
pemilik dan penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah
biaya/harga

beli

bahan

pembayaran/ongkos

reklame,

perakitan,

konstruksi,

pemancaran,

instalasi

peragaan,

listrik,

penayangan,

pengecatan, pemasaran dan trasportasi pengangkutan, dan lain sebagainya
sampai dengan

bangunan reklame

selesai,

dipancarkan,

diperagaan,

ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
Masing-masing jenis reklame akan memiliki NJOP yang berbeda sesuai
dengan sifatnya. Nilai NJOP ini telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan
perda yang berlaku di denpasar.
2. Titik Lokasi Reklame
Titik lokasi reklame adalah penempatan lokasi pemasangan reklame yang
tersebar dibeberapa wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTDP
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang undangan
Perpajakan Daerah.
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukkan pembayaran atau
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penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)
Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranganpembayaran pokok
pajak, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukkan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau.
8. Nilai Strategis
Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang.
Masing-masing jenis reklame akan memiliki nilai strategis yang berbeda
didasarkan atas kelas jalan dimana obyek ditempatkan. Nilai ini telah
ditetapkan dan disahkan berdasarkan perda yang berlaku di denpasar.
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Peraturan yang terkait dengan reklame:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame.
4. Peraturan Daerah kota Denpasar tanggal 3 Desember 2001 Nomor 29 Tahun
2001tetang Pajak Reklame.
5. Keputusan Walikota Denpasar tanggal 7 maret 2002 Nomor 243 Tahun 2002
tentang Penetapan Titik Lokasi Tempat Pemasangan Reklame di Kota
Denpasar.
6. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Juli 2007 Nomor 17 Tahun 2007
tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota
Denpasar.
7. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Juli 2007 Nomor 18 Tahun 2007
tentang Klasifikasi Nama-Nama Jalan Protokol (Kelas Utama), Jalan Ekonomi
(Kelas I), dan Jalan Lingkungan (Kelas II) di Kota Denpasar.
8. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Juli 2007 Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak Reklame di Kota
Denpasar.
2.1.3. Reklame dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Denpasar merupakan daerah yang berkembang pesat
yang ada di Provinsi Bali serta mempunyai kapasitas kegiatan bisnis yang cukup
tinggi, ditunjang dengan posisi yang sangat strategis dengan fasilitas yang
memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha. Perkembangan ini akan
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terkait pula dengan kegiatan memasarkan produk atau jasa pada dunia bisnis. Dan
salah media yang dinilai efektif untuk mensukseskan kegiatan pemasaran ini
adalah dengan pemakaian reklame sebagai media promosi.
Kota Denpasar yang didominasi oleh kegiatan pariwisata dan bisnis
disertai pula dengan penduduk yang cukup besar mempunyai potensi untuk
digunakan sebagai ladang tumbuhnya reklame. Dikarenakan jangkauan yang luas
dari reklame melalui posisi yang mudah tertangkap oleh masyarakat umum, maka
media reklame akan terus menerus berkembang, baik dalam penggunaan maupun
didalam perkembangan jenis dan macamnya di kota ini.
Melihat potensi Kota Denpasar yang cukup menarik sebagai ladang
reklame, maka perlu pengelolaan terhadap reklame agar perkembangannya
mengarah kepada nilai positif, yaitu kota yang tetap terlihat teratur, indah dan
estetis serta pendapatan daerah yang meningkat.
2.1.4. Kondisi Reklame
Kondisi dan gambaran reklame dapat dilihat pada beberapa contoh kasus
lapangan yang ada. Untuk diambil beberapa gambaran kondisi nyata lapangan
yang mewakili kondisi yang sebenarnya serta permasalahan-permasalahan yang
perlu diperhatikan.
Gambar 2.1 Kondisi Reklame 1 merupakan contoh yang sesuai dengan
kualitas efektifitas penyampaian pesan karena teralokasinya billboard untuk
produk dengan billboard pemerintah.
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Gambar 2.1 Kondisi Reklame 1
Gambar Kondisi Reklame 2 dan Kondisi Reklame 3 merupakan gambaran
umum kondisi yang ditemui di wilayah Kota Denpasar yang oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar dianggap mengganggu
keindahan kota sehingga perlu dilakukkan pembenahan.

Gambar 2.2 Kondisi Reklame 2
Spanduk di pulau jalan yang dipasang pada pagar pembatas area,
melupakan kualitas keindahan kota. Kualitas efektifita penyampaian pesan yang
diragukan karena tidak teralokasi dengan baik, terlihat pada gambar 2.2 diatas.
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Gambar 2.3 Kondisi reklame 3
Spanduk dipagar persimpangan jalan ”berlomba” dengan tanaman rambat.
Lokasi yang strategis bagi penyelenggaraan reklame yang memerlukan
keterpaduan aspek perpajakan dan aspek pengendalian penyelenggaraan reklame.
2.1.5. Jenis Reklame
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dibidang
industri, jasa dan perdagangan yang semakin pesat, serta kondisi perekonomian
yang menuju era globalisasi mengakibatkan penawaran atas barang atau jasa
kepada calon pembeli/konsumen mengalami persaingan yang sangat ketat.
Reklame merupakan salah satu alat bantu promosi produk barang atau jasa
yang sangat efektif, sehingga salah satu alternatif yang dilakukkan untuk
memenangkan dalam persaingan tersebut adalah kemampuan menjual barang atau
jasa melalui reklame. Hal tersebut tampak dengan semakin maraknya persaingan
reklame di tempat-tempat strategis pada setiap sudut kota.
Target yang diharapkan dari penyelenggaraan atau pemasangan reklame di
tempat-tempat strategis pada setiap sudut kota adalah sebanyak-banyaknya calon
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pembeli/konsumen yang potensial untuk mendapat pesan atau informasi yang
disampaikan oleh sponsor melalui reklame. Dengan kondisi tersebut, maka
semakin mendorong keinginan para sponsor/penyelenggara reklame untuk
berlomba-lomba menonjolkan reklamenya agar target dan sasaran mereka dapat
tercapai. Selain itu, kondisi tersebut juga mendorong para sponsor/penyelenggara
reklame untuk melakukkan kreatifitas serta inovasi atas media yang digunakan di
dalam penyelenggaraan reklame. Hal ini mengakibatkan kecenderungan
pemasangan reklame terkesan tumpang tindih. Jarak pemasangan, bentuk maupun
ukuran reklame menjadi tidak beraturan, yang pada akhirnya mengganggu
keindahan kota dan keselamatan para pemakai jalan, serta menimbulkan
persaingan yang tidak sehat.
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini membuat
teknik

pembuatan

reklame,

maupun

media

yang

digunakan

untuk

penyelenggaraan reklame mengalami banyak perubahan dan pergeseran.
Adapun perkembangan media yang digunakan untuk penyelenggaraan
reklame, meliputi :
1. Reklame Luar Ruangan (billboard tanpa penerangan, billboard dengan
penerangan dan sejenisnya).
2. Megatron (billboard dua sisi).
3. Videotron (layar elektronik).
4. Radio, Televisi, Bioskop, Video.
5. Pers (koran, majalah, buku, dan sejenisnya).
6. Jasa Telekomunikasi (fax, telepon).
7. Leaflet, Brosur, Katalog dan sejenisnya.
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8. Cindera mata (tas, bolpoin, asbak, dan sejenisnya).
9. Kemasan, Tiket/Karcis, Pakaian (T Shirt, Jaket dan sejenisnya).
Sedangkan berdasarkan tempatnya, pemasangan reklame dibedakan
menjadi dua yaitu:
a. Reklame Luar Ruangan (Outdoor) meliputi:
1. Pemasangan reklame di tepi jalan.
2. Pemasangan reklame di atas gedung.
3. Pemasangan reklame di area terbuka.
4. Pemasangan reklame disarana trasportasi.
b. Reklame Dalam Ruangan (Indoor) meliputi :
1. Pemasangan reklame di pusat perbelanjaan.
2. Pemasangan reklame di hotel.
3. Pemasangan reklame di bandara.
4. Pemasangan reklame di stasiun.
5. Pemasangan reklame di terminal.
6. Pemasangan reklame di stadion.
7. Pemasangan reklame di dalam toko.
8. Pemasangan reklame di bioskop/konser/pameran.
9. Pemasangan reklame di tempat sport/fitnes/cafe dan sejenisnya.
Untuk itu diperlukan suatu acuan di dalam menentukan jenis obyek pajak
reklame maupun definisi dengan batasan yang sangat jelas, sehingga setiap
penyelenggaraan reklame bisa terjaring di dalam obyek pajak reklame. Dan
dengan pembentukan terminologi reklame maka akan ada definisi yang jelas
terhadap reklame yang mempermudah di dalam penyusunan tarif dan aturan

15

lainnya. Jenis reklame yang termuat dalam peraturan daerah adalah sebagai
berikut:
1. Reklame

Papan/Billboard/Megatron/Videotron

adalah

reklame

yang

diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glas,
kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada
benda lain.
2. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahan kain, plastik, kertas, bagor atau bahan lain.
3. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggrakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada
benda lain.
4. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada benda
lain.
5. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan
dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau
ditempatkan pada kendaraan.
6. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
7. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.
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2.1.6. Dasar Pengenaan Tarif Pajak
A. BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK Pasal 15
Dasar pengenaan tarif pajak reklame (Pemerintah Kota Denpasar, 2001 :
13) meliputi:
1. Dasar Pengenaan Pajak adalah dari Nilai Sewa Reklame
2. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung
dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang
memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame
dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis
lokasi dan jenis reklame.
4. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa
reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
pajak/masa

penyelenggaraan

reklame

dengan

memperhatikkan

biaya

pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan
jenis reklame.
5. Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 2
pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.
B. BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK Pasal 16
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) (Pemerintah
Kota Denpasar, 2001 : 14).
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C. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN
PAJAK Pasal 17 ayat (2)
Besarnya pajak terhutang dihitung daengan cara mengalikan Tarif Pajak
dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dengan Dasar Pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) (Pemerintah Kota Denpasar,
2001 : 14).
D. Perhitungan Pajak
Berdasarkan pada tiga pasal diatas, maka dapat dirumuskan perhitungan
secara umum adalah sebagai berikut.

Pajak = Nilai Pajak *Luas bidang*Jumlah*Lama(periode pemasangan)

Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis + NJOP Reklame
Nilai Pajak = Nilai Sewa Reklame*Tarif Pajak

Aspek ketinggian sebenarnya memiliki nilai tambah, namun tidak
diikutkan dalam perhitungan pajak karena berdasarkan atas perda yang
berlaku, kebijakan Pemkot Denpasar untuk nilai sudut pandang dan ketinggian
telah diikutkan ke dalam nilai strategis.
Keterangan:
1. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilikdan atau penyelenggara
reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame,
kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran,
peragaan,

penayangan,

pengecatan,

pemasangan

dan

transportasi

pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung
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dipancarkan, diperagakan, ditayangka dan atau terpasang di tempat yang telah
diijinkan.
2. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame

tersebut berdasarkan

kriteria

kepadatan

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
Bentuk struktur tarif yang seperti ini lebih bersifat adil dan fleksibel,
karena memperhatikkan biaya pembuatan, pemasangan dan lainnya.
Walaupun masing-masing reklame memiliki luas yang sama tetapi biayabiaya yang dikeluarkan untuk hal-hal tersebut berbeda-beda, sehingga
permasalahan pajak bagi reklame jenis neon sign dengan billboard/papan
tanpa penerangan akan berbeda walaupun luas bidangnya sama.
Selain itu, dengan menggunakan nilai sewa sebagai dasar pengenaan tarif,
maka nilai pajak reklame lebih bersifat elastis terhadap perubahan, sehingga
apabila ada perubahan harga pasar yang berhubungan dengan reklame secara
otomatis pajak reklame juga akan mengalami perubahan.
Selain untuk permasalahan pajak, ada biaya lainnya yang dibebankan pada
pemasangan reklame, biaya tambahan tersebut adalah biaya jaminan bongkar.
Jambong atau jaminan bongkar adalah biaya yang dikenakan kepada wajib
pajak untuk pembongkaran obyek pajaknya jika obyek pajak telah habis masa
berlaku. Nilai jambong didapat dari 25% dari jumlah total pajak yang
terhutang menurut perda No.29 tahun 2001. Jambong ini diberikan kepada
pihak

yang

melakukkan

pembongkaran

pada

obyek

pajak.

Untuk

penyelenggaraan reklame dengan produk rokok dan minuman keras akan
dikenakan biaya tambahan sebesar 5% dari total pajak. Penetapan untuk
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biaya-biaya ini akan lebih baik bila dibuat acuan yang jelas, untuk
mempermudah pekerjaan dan pelaksanaan dari pengelolaan reklame.
Konsep mengenai acuan dari struktur penghitungan pajak reklame, dimana
perhitungannya berdasarkan NJOP dan nilai strategis lokasi ditetapkan
berdasarkan tabel tarif seperti tabel 2.1. Disamping itu, tata cara dan
persyaratan permohonan ijin reklame dikota denpasar telah ditetapkan
berdasarkan peraturan walikota denpasar nomor 17 tahun 2007. Klasifikasi
nama-nama jalan protokol (kelas utama), jalan ekonomi (kelas I), dan jalan
lingkungan (kelas II) di kota denpasar juga telah ditetapkan berdasarkan
peraturan walikota nomor 18 tahun 2007.

Tabel 2.1 Pengenaan Pajak Reklame
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Contoh perhitungan
Lokas : Jl. Gatot Subroto
Ukuran : 3 x 6
Jumlah : 1
Lama pemasangan : 1 tahun
Keterangan :
1. Lokasi : Jalan Gatot Subroto termasuk jalan protokol (kelas utama). Untuk
pembagian kelas jalan telah ditetapkan oleh Pemkot Denpasar.
2. Luas 18 M2 maka termasuk ke dalam < 20 M2, terdapat 2 kriteria ketinggian
yaitu ≥ 20 dan < 20 yang telah ditetapkan oleh Pemkot Denpasar.
Jenis rekalme : Reklame papan bercahaya/billboard dengan penerangan
(reklame tetap). Maka nilai yang dipakai dalam perhitungan dapat dilihat pada
tabel Pengenaan Pajak Reklame halaman berikutnya.

Tabel 2.2 Contoh Pengenaan Pajak Reklame
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Wilayah yang ditandai pada tabel 2.2 diatas merupakan nilai yang akan
dipakai dalam perhitungan untuk kelas jalan protokol (kelas utama) untuk jenis
penyelenggaraan reklame tetap.
Maka cara perhitungan pajak reklame tetap dapat dilihat di bawah ini:
1. NJOP = 412.500
2. Nilai Strategis = 960.000
3. Nilai Sewa = Nilai Strategis + NJOP
= 960.000 + 412.500
= 1.372.500
4. Tarif = Nilai Sewa x Tarif pajak
= 1.372.500 x 25%
= 343.125
5. Pajak = P x L reklame x Tarif x Jumlah x Lama pemasangan
= 18 M2 x 343.125 x 1 x 1 tahun (tergantung satuan periode pemasangan)
= ± 6.176.258
6. Aspek-aspek vital yang harus diperhitungkan karena rawan terjadinya
penyimpangan-penyimpangan terletak pada:
a. Luas obyek reklame di lapangan dibandingkan dengan luas yang tercatat.
Pajak pertambahan nilai jika obyek pajak rokok dan minuman keras.
2.2. Sistem Informasi Geografis (SIG)
2.2.1. Pengertian SIG
Otomatisasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dikembangkan pertama kali
pada tahun 1962 oleh Canadian Geographic Informatin System (CGIS). Sistem ini
terus berkembang hingga beroperasi secara penuh pada akhir tahun 1980-an. SIG
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didefinisikan dalam berbagai pengertian sesuai dengan bidang pengembangannya,
namun secara umum SIG adalah teknologi sistem informasi (teknologi berbasis
komputer)

yang

digunakan

untuk

memproses,

menyusun,

menyimpan,

memanipulasi dan menyajikan data spasial (yang disimpan dalam basis data)
untuk berbagai macam aplikasi (irmina, 2007:2). Atau dengan kata lain SIG
merupakan sistem Berbasis Komputer yang digunakan untuk menyimpan dan
mengolah informasi geografis.
SIG mempresentasikan dunia nyata bumi berupa peta dijital dilayar
monitor sebagaimana lembaran peta yang direpresentasikan di atas kertas, namun
SIG mempunyai kekuatan lebih dan fleksibilitas dari peta kertas walaupun samasama mengorganisasikan unsur peta dan hubungan yang dimiliki unsur-unsurnya.
Peta tradisional menampilkan data geografis berupa titik, garis, dan
poligon dan warna untuk merepresentasikan obyek-obyek dunia nyata seperti
misal sungai ditampilkan sebagai poligon, jalan ditampilkan sebagai garis, sungai
ditampilkan dengan warna biru dan lain-lain.
Sedangkan peta dijital SIG hampir sama dengan peta tradisional namun
SIG menyimpan semua informasi deskriftif unsur-unsur peta dan atribut-atribut
dalam basis data, kemudian SIG membentuk dan menyimpannya di dalam tabeltabel (relasional). Setelah itu, SIG menghubungkan unsur-unsur di atas dengan
tabel-tabel bersangkutan dengan demikian akan didapat atribut yang digunakan
untuk mencari unsur-unsur tersebut.
SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atributnya di
dalam suatu yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas
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administrasi, perkebunan, hutan dan persebaran merupakan contoh dari layer.
Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk basis data SIG.
2.2.2. Manfaat SIG
SIG Mampu mengolah data/informasi yang dikaitkan dengan letak
geografis (koordinat spasial permukaan bumi) dan data atributnya.
2. Dapat memvisualisasikan informasi dengan cara baru yaitu mengintegrasikan
peta dijital dengan database serta pola-pola dan trend yang baru.
3. Dapat mengintegrasikan berbagai macam data yang berhubungan dengan
database , gambar visualisasi, koordinat GPS dan banyak lagi.
2.2.3. Data Spasial
Apa yang dimaksud dengan data spasial?
1. Data yang ber-georeferensi
Data ber-georeferensi adalah data yang dapat diidentifikasi dan
mempunyai acuan lokasi berdasarkan sistem koordinat tertentu. Umumnya
sistem koordinat yang dimaksud berhubungan dengan sistem proyeksi peta
(yang baku-yang sudah dikenal selama ini). Karena sistem koordinat
mempunyai batasan ‘ruang’, maka data ber-georeferensi disebut juga data
spasial.
2. Data geografik yang berhubungan dengan semua persoalan dan keadaan
(phenomena) yang ada di dunia nyata (real world).
2.2.4. Struktur Data Spasial
1. Format Raster dan Vektor
Raster = Image/Citra Satelit
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Vektor = Data dijital yang berbentuk Line, Point, Region
(polygon/area/zoning)
2. Raster dan Vektor
1. Raster mengarah kepada indraja (digitasi on screen)
a. Land Sat (topologi/struktur tanah)
b. Econors (satelit)
c. Radar Sat
2. Vektor mengarah ke GIS
2.2.5. Karakteristik SIG
Menurut (irmina, 2007:19) karakteristik yang dimiliki SIG antara lain:
1. Merupakan hasil pengembangan perangkat keras dan lunak untuk tujuan
pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis
komputer.
2. Melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait.
3. Masalah dalam pengembangan meliputi: cakupan, kualitas dan standar data,
struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika,
pendidikan, expert system dan decision support system serta penerapannya.
4. Perbedaannya dengan sistem informasi lainnya adalah data dikaitkan dengan
letak geografis, dan terdiri dari data tekstual maupun grafik.
5. Bukan hanya sekedar pengubahan peta konvensional (tradisional) ke bentuk
peta dijital untuk kemudahan disajikan (dicetak/diperbanyak) kembali, tetapi
mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan,
memanipulasi, memadukan dan menganalisis data spasial dari fenomena
geografis suatu wilayah.
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6. Mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu
masalah.

Data masukan (input) peta, foto udara, data statistik, tabel, dsb

Keluaran (output) peta, laporan, gambar 3D, dsb
Gambar 2.4 Penjelasan SIG
Gambar 2.4 diatas merupakan definisi SIG dalam diagram (irmina,
2007:19). Data masukan (input) peta, foto udara, data statistik, tabel, dan
sebagainya. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan
data spasial dan data atribut lain yang non spasial dari berbagai sumber. Subsitem
ini pulalah yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentrasformasikan
format-format data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG.
Format dalam SIG dibagi menjadi dua yaitu data spasial (peta dijital) dan data non
spasial (atribut).
Data spasial adalah data yang bisa dihubungkan ke lokasi pada ruang
geografis, biasanya melalui fitur pada peta. Titik, garis dan area digunakan untuk
merepresentasikan fitur geografis seperti jalan, danau, bangunan, hutan dan lainlain. Data atribut non spasial menyediakan deskripsi informasi seperti jalan
memiliki data atribut nama jalan, posisi jalan, lebar jalan, panjang jalan, ataupun
suatu batas administrasi memiliki data atrubut luas wilayah, jumlah penduduk.

28

SIG menghubungkan data spasial dengan data atribut non spasial sehingga para
penggunanya dapat membuat peta (analog dan dijital) dan sekaligus menganalisa
informasinya dengan berbagai cara (irmina, 2007:15).
Data keluaran (output) peta, laporan, gambar tiga dimensi (3D), dan
sebagainya. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian
baris data baik dalam bentuk soft copy, atau hard copy seperti peta, laporan,
grafik, dan lain-lain.
Dalam pengolahan data, data spasial maupun data atribut diorganisasikan
ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update
dan di-edit. Subsistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG.
Selain itu, subsistem ini juga melakukkan manipulasi dan pemodelan data untuk
menghasilkan informasi yang diharapkan.
Untuk

merepresentasikan

obyek-obyek

seperti

bangunan,

batas

administrasi, garis jalan, sungai, komputer memanipulasi obyek dasar atau entitas
yang memiliki atribut geometri seiring disebut juga entitas spasial atau entitas
geografis. Untuk menggambarkan entitas spasial ini digunakan model data spasial
yang terdiri dari :
a. Model Data Raster
Model data raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan data
spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang
membentuk grid. Akurasi model data ini sangat tergantung pada resolusi atau
ukuran pixelnya (sel grid) di permukaan bumi. Entitas spasial raster disimpan
di dalam layers yang secara fungsional direlasikan dengan unsur-unsur
petanya. Dengan model ini, dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau
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sel-sel grid yang homogen. Dengan model data raster, data geografis ditandai
oleh nilai-nilai (bilangan) elemen matriks persegi panjang dari suatu obyek.
Dengan demikian, secara konseptual, model data raster merupakan model data
spasial yang paling sederhana. Contoh sumber entitas spasial raster adalah
citra satelit, citra radar, dan model ketinggian dijital.
b. Model Data Vektor
Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data
spasial dengan menggunakan titik-titik, garis atau kurva, atau poligon beserta
atribut-atributnya. Bentuk dasar model data vektor didefinisikan oleh sistem
koordinat kartesian dua dimensi (x,y). Di dalam model data vektor, garis-garis
atau kurva (busur atau arcs) merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang
dihubungkan. Sedangkan luasan dari poligon juga terdiri dari kumpulan titiktitik, namun titik awal dan titik akhir poligon tersebut memiliki kordinat yang
sama.
Representasi vektor suatu obyek merupakan suatu usaha di dalam
menyajikan obyek yang bersangkutan sesempurna mungkin. Untuk itu, ruang
atau dimensi kordinat diasumsikan bersifat kontinyu yang memungkinkan
semua posisi, panjang dan dimensi didefinisikan sebagai presisi. Disamping
memakai asumsi kordinat eksak secara matematis, model data vektor juga
menggunakan relasi implicit yang memungkinkan penyimpanan data yang
bersifat kompleks ke dalam ruang yang kecil sekalipun.
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Gambar 2.5 Perbandingan Model Data Raster dengan Vektor

SIG biasanya digunakan untuk permasalahan dalam skala yang luas yang
memperlihatkan

aspek-aspek

geografis.

pemerintah,

organisasi

non

pemerintahan, bisnis, pendidikan, semuanya dapat menggunakan teknologi
SIG untuk membantu memecahkan masalah. Beberapa aplikasi yang dapat
ditangani oleh SIG antara lain: inventarisasi sumber daya alam, pariwisata,
perpajakan, peramalan cuaca, peramalan populasi penduduk, perencanaan tata
kota, marketing, pendidikan, transportasi dan perhubungan, militer dan lainlainnya. Penggunaan SIG meluas disebabkan oleh SIG sebagai alat bantu yang
menarik, interaktif mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi, ruang
(spasial), dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi berikut
data-data atribut terkait yang menyertainya. SIG memiliki kemampuan untuk
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menggambarkan data spasial kedalam bentuk geografis dengan menampilkan
posisi koordinat dari suatu wilayah (dengan menunjukkan letak titik bujur dan
lintang).
2.3. Testing dan Implementasi Sistem
Testing
kondisi yang

software adalah proses mengoperasikan

software dalam suatu

di kendalikan, untuk (1) verifikasi apakah telah berlaku

sebagaimana telah ditetapkan (menurut spesifikasi), (2) mendeteksi error, dan (3)
validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau
kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya (Romeo, 2003:3).
1. Verifikasi adalah

pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, termasuk

software, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil
terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. (Are we building the system right?).
2. Validasi melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam
spesifikasi adalah apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan oleh
pengguna. (Are we building the right system?).
3. Deteksi error: Testing seharusnya berorientasi untuk membuat kesalahan
secara intensif, untuk menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bilamana
tidak seharusnya terjadi atau suatu hal tersebut tidak terjadi dimana
seharusnya mereka ada.
Tiap produk hasil rekayasa dapat di tes dalam dua cara:
1. Dengan berdasarkan pada fungsi yang dispesifikasikan dari produk, testing
dapat dilakukan dengan mendemonstrasikan tiap fungsi telah beroperasi
secara penuh sesuai dengan yang diharapkan, dan sementara itu, pada saat
yang bersamaan, dilakukan pencarian error pada tiap fungsi.
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2. Dengan mengetahui operasi internal dari produk, tes dapat dilakukan untuk
memastikan semua komponen berjalan sebagaimana mestinya, operasi internal
berlaku berdasarkan pada spesifikasi dan semua komponen internal telah
cukup diperiksa.
Pendekatan cara pertama biasa disebut dengan black box testing, dan
pendekatan cara kedua disebut white box testing.
Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu
inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun kegunaan dari test case ini, adalah sebagai berikut:
A. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi
Black Box Testing.
B. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap disain White
Box Testing.
2.3.1. Black Box Testing
Black box testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari
sistem atau komponen yang dites. juga disebut sebagai

behavioral testing,

specification-based testing, input/output testing atau functional testing. Black box
testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software, berdasarkan pada
spesifikasi kebutuhan dari software. Dengan adanya black box testing, perekayasa
software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat

secara

penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program.
Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih
daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan
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kelas yang berbeda dari metode white box testing. Kategori error yang akan
diketahui melalui black box testing:
1. Fungsi yang hilang atau tak benar
2. Error dari antar-muka
3. Error dari struktur data atau akses eksternal database
4. Error dari kinerja atau tingkah laku
5. Error dari inisialisasi dan terminasi
Tak seperti white box testing, yang dipakai pada awal proses testing.
Black box

testing digunakan pada tahap akhir dan berfokus pada

domain

informasi. Langkah pertama pada black box testing adalah memahami obyek yang
dimodelkan dalam software dan hubungan koneksi antar obyek, kemudian
definisikan serangkaian tes yang merupakan verifikasi bahwa semua obyek telah
mempunyai hubungan dengan yang lainnya sesuai yang diharapkan.
Langkah ini

dapat dicapai dengan membuat grafik, dimana berisi

kumpulan node yang mewakili obyek, penghubung/link yang mewakili hubungan
antar obyek, bobot node yang menjelaskan properti dari suatu obyek, dan bobot
penghubung yang menjelaskan beberapa karakteristik dari penghubung/link.

Gambar 2.6 (A) Notasi Grafik; (B) Contoh Sederhana
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Representasi secara simbolik dari grafik terlihat seperti pada gambar di
atas. Nodes direpresentasikan sebagai lingkaran yang dihubungkan dengan garis
penghubung. Suatu hubungan langsung (digambarkan dalam bentuk anak panah)
mengindikasikan suatu hubungan yang bergerak hanya dalam satu arah.
Hubungan dua arah, juga disebut sebagai hubungan simetris, menggambarkan
hubungan yang dapat bergerak dalam dua arah. Hubungan paralel digunakan
bila sejumlah hubungan ditetapkan antara dua nodes.
2.3.2. White Box Testing
Kadang disebut juga glass box testing atau clear box testing, adalah suatu
metode disain test case yang menggunakan struktur kendali dari disain prosedural.
Metode disain test case ini dapat menjamin:
1. Semua jalur (path) yang independen/terpisah dapat dites setidaknya sekali tes.
2. Semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur
yang benar.
3. Semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya.
4. Semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitasnya.
Seringkali white box testing diasosiasikan dengan penguukuran cakupan
tes (test coverage metrics), yang mengukur persentase jalur-jalur dari tipe yang
diplih untuk dieksekusi oleh test cases.
Mengapa melakukan

white box testing bilamana

black box testing

berfungsi untuk testing pemenuhan terhadap kebutuhan/spesifikasi? Kesalahan
logika dan asumsi yang tidak benar kebanyakan dilakukan ketika coding untuk
“kasus tertentu”. Dibutuhkan kepastian bahwa eksekusi jalur ini telah dites.

35

Asumsi bahwa adanya kemungkinan terhadap eksekusi jalur yang tidak benar.
Dengan white box testing dapat ditemukan kesalahan ini. Kesalahan penulisan
yang acak. Seperti berada pada jalur logika yang membingungkan pada jalur
normal.
Cakupan pernyataan, cabang dan jalur adalah suatu teknik white box
testing yang menggunakan alur logika dari program untuk membuat test cases.
Yang dimaksud dengan alur logika

adalah cara dimana suatu bagian

dari

program tertentu dieksekusi saat menjalankan program. Alur logika suatu program
dapat direpresentasikan dengan flow graph. Sebagai contoh dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2.7 Contoh Flow Graph Dari Suatu Kode Program
Suatu flow graph terbentuk dari:
1. Nodes (titik), mewakili pernyataan (atau sub program) yang akan ditinjau saat
eksekusi program.
2. Edges (anak panah), mewakili jalur alur logika

program untuk

menghubungkan satu pernyataan (atau sub program) dengan yang lainnya.
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3. Branch nodes (titik cabang), titik-titik yang mempunyai lebih dari satu anak
panah keluaran.
4. Branch edges (anak panah cabang), anak panah yang keluar dari suatu cabang
5. Paths (jalur), jalur yang mungkin untuk bergerak dari satu titik ke lainnya
sejalan dengan keberadaan arah anak panah.
Eksekusi suatu

test case menyebabkan program untuk mengeksekusi

pernyataan-pernyaan tertentu, yang berkaitan dengan jalur tertentu, sebagaimana
tergambar pada flow graph. Cakupan cabang, pernyataan dan jalur dibentuk dari
eksekusi jalur program yang berkaitan dengan peninjauan titik, anak panah, dan
jalur dalam flow graph.

Gambar 2.8 Notasi Flow Graph

BAB III
METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Penelitian
a. Wawancara/Interview
Cara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang
terjadi dibagian Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Denpasar berkaitan
dengan pengolahan data transaksi, alur transaksi dan pencatatan transaksi.
Hasil yang diperoleh adalah perhitungan pajak yang sedang diterapkan, pasalpasal yang terkait, angket manual dan alur perijinan yang sedang diterapkan.
b. Pengamatan/Observasi
Cara ini dilakukan untuk melihat prosedur transaksi yang dilakukkan DKP
dalam

hal

mencatat

transaksi

sampai

dengan

dikeluarkannya

ijin

penyelenggaraan. Observasi yang dilakukan meliputi observasi terhadap
pengisian angket dan wawancara terhadap wajib pajak.
3.2 Identifikasi Masalah
Pajak reklame merupakan salah satu pemasukan pajak daerah yang sangat
penting dan sangat vital bagi kota berkembang seperti kota denpasar. Pada saat ini
penyelenggaraan pajak di kota denpasar diatur oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) Denpasar. Dengan adanya berbagai ketidaksesuaian yang
bervariasi yang mungkin dapat dilakukkan oleh pihak perusahaan ataupun interen
DKP, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tentang sistem penyelenggaraan
reklame di kota ini.
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Sebagai contoh, permasalahan yang ditemui adalah mengenai pemasangan
yang menyalahi aturan. Reklame yang didaftarkan dengan ukuran 2x3 berjenis
papan reklame tanpa penerangan ternyata dipasang dengan ukuran 3x4 berjenis
papan reklame dengan penerangan, sehingga tarif pajak yang dikenakan tidak
sesuai dengan obyek yang dipasang. Cara mengantisipasi ketidaksesuaian tersebut
adalah dengan menambahkan proses pengecekan ulang di lapangan. Disamping
itu, kesalahan dalam penghitungan tarif karena dilakukkan secara manual juga
kerap terjadi sehingga membuat perijinan tertunda, maka dengan alih teknologi
prosedur perijinan terdahulu menjadi terkomputerisasi akan dapat meminimalkan
celah untuk melakukkan kesalahan terutama pada penghitungan tarif pajak.
Untuk menjaga keindahan kota maka penempatan reklame juga perlu
diatur. Pengaturan ataupun penempatan tata letak obyek reklame dapat dilakukkan
dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga penempatan reklame menjadi
lebih teratur. Selain itu, keunggulan SIG adalah dapat menampilkan data dalam
bentuk gambar sehingga pengaturan lebih mudah dilakukkan.
Rancang bangun dibuat dengan cara merancang perangkat lunak yang
memiliki konsep optimalisasi yang di dukung dengan penerapan SIG untuk
mendapatkan nilai pajak real dari suatu reklame. Nilai-nilai tersebut akan
digunakan untuk membandingkan seberapa besar selisih nilai pajak yang tercatat
dengan nilai pajak di lapangan.
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3.3 Model Pengembangan
Secara umum Prosedur permohonan ijin reklame di Kota Denpasar yang
berlaku saat ini dapat dilihat seperti gambar 3.1.

Gambar 3.1 Prosedur Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar Lama
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka prosedur perijinan reklame
ini akan dikolaborasi dengan sistem yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga
menghasilkan prosedur perijinan baru yang dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Karena prosedur perijinan bersifat otonomi daerah, maka prosedur
penyelenggaraan reklame yang diterapkan di Kota Surabaya tidak dapat
dipublikasi karena belum memperoleh ijin resmi. Dari alur diagram proses
perijinan reklame yang sedang diterapkan, seperti yang terlihat pada gambar 3.1,
maka dapat dibuatkan diagram alir (flow chart) seperti gambar 3.2.
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KTP,Gambar design, Denah
lokasi, Surat tidak berkeberatan
dari pemilik, Surat pernyataan siap
untuk dipindahkan apabila terjadi
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penyelenggaraan

baru

perpanjangan

Perpanjangan

Pendaftaran

penetapan

Survey

Status obyek

diterima

ditolak

Pembayaran

Perijinan

End

Gambar 3.2 Flow Chart Prosedur Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar Lama
Prosedur permohonan ijin reklame di Kota Denpasar yang telah
diperbaharui dan dikolaborasi dengan perijinan yang telah diterapkan di Kota
Surabaya untuk menghindari kecurangan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3.

Baru

Gambar 3.3 Prosedur Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar
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Dari alur diagram proses perijinan reklame hasih kolaborasi dihalaman
sebelumnya, maka dapat dibuatkan diagram alir (flow chart) seperti gambar 3.4
dibawah ini:

Gambar 3.4 Flow Chart Prosedur Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar Baru
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Terdapat proses baru yang perlu ditambahkan pada prosedur permohonan
lama, yaitu proses survei

(lapangan). Proses survei

ini berfungsi untuk

memastikan kebenaran obyek dilapangan sehingga terjadi kesesuaian data antara
hasil survei

dengan data administrasi. Proses ini akan diselenggarakan oleh

bagian DKP dan disaksikan oleh empat pihak yaitu:
1. Dari pihak DKP
2. Dari pihak developer
3. Dari pihak wajib pajak yang terdaftar
4. Dari pihak berwenang
Survey lapangan dilakukkan setelah wajib pajak membayar tagihan pajak
pada bagian administrasi. Prosedur survei yang dilakukan berupa penghitungan
volume, penentuan posisi dan penempatan obyek pajak yang akan menentukan
nilai pajak sebenarnya di lapangan. Data dari lapangan akan didata oleh pihak
DKP dan disesuaikan (cross check) dengan data permohonan obyek pajak yang
terdapat di instansi. Bila terjadi kesalahan (ketidak cocokan) maka data obyek
pajak tersebut akan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) berupa pemberian sangsi denda kekurangan
bayar pajak dan diproses ulang sesuai dengan hasil survei lapangan.
3.4 Rancangan Penelitian
Alur

proses

administrasi

dimulai

dengan

melakukan

pengisian

angket/formulir pendaftaran oleh wajib pajak disertai persyaratan perijinan,
selanjutnya angket diverifikasi dan disesuaikan dengan tabel tarif. Pengaplikasian
ini akan diterapkan pada data random yang telah dimodifikasi agar terlihat
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menyerupai data sebenarnya. Seluruh data akan disimpan dalam database. Berikut
adalah alur administrasi yang akan dilalui pemohon (wajib pajak), dapat dilihat
pada gambar 3.5 di bawah ini.

Isi Form SIPR

Verifikasi & Acc SIPR

WP
Entry Data Pe rmohonan

Cetak SIPR

Bayar

Gambar 3.5 Alur Proses Administrasi
Surat ijin penyelenggaraan reklame dapat dikeluarkan jika wajib pajak
tidak memiliki tunggakan pembayaran. Jika terjadi ketidak sesuaian data dengan
data lapangan maka akan dikeluarkan SKPDKB. Jika SKPDKB ini belum dilunasi
sampai pada batas waktu yang telah ditentukan maka akan dilayangkan surat
pemberitahuan sebanyak dua kali masa tenggang waktu. Jika sampai pada batas
waktu surat pemberitahuan ke dua tunggakan belum dilunasi, maka akan ditindak
lanjuti berupa pembongkaran pada obyek terhutang tersebut sekaligus jaminan
bongkar yang disetorkan dapat dicairkan. Jaminan bongkar ini cair jika
dilakukkan pembongkaran pada obyek pajak dan akan diberikan pada pihak yang
akan melakukkan pembongkaran pada obyek tersebut.
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3.5 Analisa Data
Dalam merancang prosedur administrasi ini diperlukan data-data
pendukung, antara lain :
a. Data wajib pajak, meliputi data pendaftar wajib pajak, instansi dan reklame
yang akan diselenggrakan, data ini digunakan sebagai inputan oleh bagian
administrasi.
b. Data tarif pajak, meliputi kode tarif dan tarif pajak yang berlaku di Kota
Denpasar, digunakan sebagai inputan oleh bagian administrasi.
c. Data lapangan meliputi posisi penyelenggaraan reklame, nilai sebenarnya
obyek pajak yang didapatkan dari hasil survei .
d. Data jalan, meliputi nama jalan dan jenis jalan.
Selanjutnya mengikuti proses langkah-langkah dalam rancangan penelitian
pada metode penelitian.
3.6 Pengumpulan Data
Berdasarkan hasil analisa alur proses perijinan di DKP Denpasar,
penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk tiap-tiap penyelenggaraan
reklame termasuk nilai strategis dan tarif pajak berdasarkan kepada tabel tarif
pajak yang telah ditetapkan di Denpasar. Penghitungan dan penetapan untuk
setiap penyelenggaraan dilakukkan oleh bagian administrasi. Nilai jaminan
bongkar (jambong), dan klasifikasi nama jalan protokol termasuk kelas jalan telah
diatur didalam peraturan walikota tahun 2007. Selain itu, peraturan walikota tahun
2007

juga memuat masalah ukuran maksimal pemasangan.

Maksimal
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pemasangan yang diijinkan untuk reklame jenis baliho adalah seluas 24 M 2
dengan ukuran maksimal yang diperkenankan adalah 6x12 M2
Pembayaran Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dilakukan dengan mentransfer sejumlah
dana kerekening yang telah ditetapkan. Data pemasukan kas ini akan dicatat dan
diakumulasikan setiap hari selama satu bulan. Laporan ini akan dikumpulkan
selama 1 periode (1 bulan) sehingga akan terlihat hasil rekapitulasi pada akhir
bulan.
3.7 Analisa dan Perancangan Sistem
Pada tahap ini terdapat aktifitas pendefinisian kebutuhan-kebutuhan
fungsional dan persiapan untuk rancang bangun hingga implementasi dari sistem
informasi.
3.7.1

Document Flow
Aliran dokumen adalah bagan yang menunjukkan arus perhitungan

pekerjaan secara menyeluruh dari suatu proses yang menjelaskan urutan prosedurprosedur yang terdapat di dalam proses. Document Flow Administrasi Pada
sistem administrasi terdapat empat entitas yang saling terkait yaitu: wajib pajak,
DKP (bagian administrasi), DKP (bagian lapangan), dan DKP (bagian kas
daerah). Bagian administrasi merupakan bagian yang memiliki pusat data yang
akan digunakan pada tabel-tabel selanjutnya, sehingga perlu dirancang dan
dijabarkan pada awal permulaan perancangan sistem sebelum tabel-tabel lainnya.
Diagram alir administrasi akan digambarkan pada halaman berikutnya.
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Gambar 3.6 Document Flow Administrasi
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3.7.2

System Flow
Aliran sistem adalah bagan yang menunjukkan arus perhitungan pekerjaan

secara menyeluruh dari suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur
yang terdapat di dalam sistem.
A. System Flow Administrasi
Pengolahan data pada proses administrasi dimulai dari wajib pajak
mengisi formulir Surat Permohonan Ijin Reklame (SPIR) sampai dengan
dikeluarkannya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR). SPIR yang diterima
oleh bagian administrasi akan diperiksa terlebih dahulu, pemeriksaan ini
digunakan untuk mengetahui status pemasangan dari obyek pajak sampai dengan
dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD ini ditetapkan setelah
pajak dari obyek pajak dihitung. Jika obyek pajak ditolak atau terjadi ketidak
sesuaian dalam hal ukuran, isi ataupun penempatan maka akan dilayangkan surat
penolakan kepada wajib pajak karena permohonan obyek pajak ditolak.
Penyetoran iuran pajak dilakukkan dengan transfer pada rekening yang
telah ditetapkan, buki penyetoran wajib pajak ini akan divalidasi oleh bagian
administrasi hingga wajib pajak menerima Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame
(SIPR). Jika terjadi kekurangan bayar karena selisih dari pencatatan reklame yang
tercatat berbeda dengan data survei, maka bagian administrasi akan mengeluarkan
Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Jika sisa kurang bayar
tidak dilunasi selama tenggang waktu yang telah disepakati maka akan
dikeluarkan surat peringatan. Jika sampai pada tenggang waktu, belum melunasi
targihan, maka

akan dilakukkan pembongkaran pada obyek pajaknya.
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Gambar 3.7 System Flow Administrasi
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Diagram alir sistem pada gambar 3.7 pada halaman sebelumnya
menjelaskan alur dari perijinan penyelenggaraan reklame baru. Disamping alur
proses administrasi terdapat pula proses penyelenggaraan reklame di lapangan
yang seharusnya saling terkait tetapi tidak diikut sertakan dalam diagram alir
karena bukan bagian dari proses administrasi pada DKP.
B. Diagram Alir Sistem Pengelolaan Data Master
Pengolahan data master pada proses administrasi dimulai dari operator
melakukan login ke dalam sistem, jika user memiliki hak untuk mengakses data
master maka user bisa melakukan manipulasi data master. Pengolahan tersebut
dapat diliat pada gambar 3.8 diagram pengolahan data master dibawah ini.
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Gambar 3.8 System Flow Pengelolaan Data Master
C. Diagram Alir Sistem Laporan
Proses laporan pada sistem administrasi ini dimulai dari user melakukkan
login ke dalam sistem. Setelah login berhasil maka user akan diminta mengisi
kriteria penentuan laporan yang akan ditampilkan. Kriteria laporan yang akan
ditampilkan dapat berupa tabel ataupun chart. Proses pelaporan ini akan tersedia
bagi kepala bagian atau yang lebih tinggi jabatannya. Rekapitulasi laporan akan
dilakukkan secara otomatis perperiode tertentu saja menurut kebijakan DKP.

Gambar 3.9 System Flow Laporan
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3.8 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi
untuk menggambarkan arus data dari sistem. DFD sering digunakan untuk
menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan
dikembangkan secara logika. DFD merupakan alat yang digunakan pada
metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dimana proses-proses,
dokumentasi dan arus data di dalam sistem digambarkan dengan lebih terstruktur
dan jelas. Data Flow Diagram dari aplikasi ini pada pembahasan berikut ini:
3.8.1

Diagram Berjenjang
Diagram Berjenjang merupakan gambaran dari hirarki proses sebuah

sistem, dalam sistem optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini meliputi :
a. Pelayanan Administrasi dan Perijinan Reklame
Pelayanan administrasi dan perijinan terdiri atas sub proses Registrasi, Cross
check, Menetapkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Memeriksa
pembayaran, Membuat validasi Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Registrasi
ulang, Cross check ulang hasil survei dan membuat surat penolakan, yang
beberapa dari sub proses ini dapat diturunkan (break down) lagi yang dapat
dilihat pada gambar 3.10.
b. Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis
Proses ini berisi data penempatan/posisi obyek pajak di lapangan yang
digambarkan pada sebuah point di dalam SIG.
c. Verifikasi Data Lapangan
Proses verifikasi ini dilakukkan oleh bagian lapangan dengan melakukkan
survei langsung ke lapangan.

53

d. Laporan
Proses ini dibuat untuk memberikan suatu laporan hasil rekapitulasi dari
pemasukan kas yang didapat dari setiap penyelenggaraan reklame.
e. Pengelolaan Data Master
Proses ini merupakan pengelolaan data dasar yang dilakukan dalam
pengolahan data administrasi.

Gambar 3.10 Diagram Berjenjang
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3.8.2

Context Diagram
Context diagram menggambarkan proses aliran data yang terjadi dalam

sistem secara garis besarnya. Semua proses dalam DFD ini dapat didekomposisi
agar alur proses lebih terstruktur, dekomposisi itu sendiri merupakan cara yang
digunakan untuk memecah proses utama yaitu context diagram menjadi sub-sub
proses yang lebih kecil di dalam tubuh peroses induknya.
Pada proses selanjutnya, context diagram didekomposisi menjadi Data
Flow Diagram level 0 yang menjelaskan proses pada level yang lebih tinggi.
Dalam pembuatan sistem optimalisasi ini terdiri dari tiga external entity, yaitu :
wajib pajak, DKP bagian lapangan, dan DKP bagian kas daerah. Tiga entity ini
akan saling terkait dengan DKP bagian administrasi yang merupakan internal
entity dari sistem ini. Gambaran dari keterkaitan antara entity ini dapat dilihat
pada gambar 3.11.

DKP
Lapangan

Data hasil survei
Data cetak formulir survey

0
Data Formulir hasil survey
Data STPD dibayar
Data TBP WP SKPD
RANCANG BANGUN SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI PAJAK
REKLAME (SIAP) DI KOTA DENPAS

Data TBP dari WP
Data SSKB bukti

Data TBP tercatat
Data TBP validasi

Data TBP SSKB dari WP
Data SPIR

+
Data Laporan bulanan DKP kas
Daerah
Data STPD
Data sisa SSKB

Wajib Pajak

Data Formulir SPIR
Surat penolakan
Data SKPD
Data SIPR

Gambar 3.11 Context Diagram
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3.8.3

DFD Level 0
Data Flow Diagram (DFD) Level 0 merupakan hasil dekomposisi dari

context diagram. DFD level 0 ini merupakan gambaran secara umun tentang alur
proses administrasi. Diagram ini akan didekomposisi perproses sehingga
memudahkan dalam pengolahan data. Pada DFD level 0 ini akan terlihat alur data,
penyimpanan data dan hasil proses yang akan dipakai dalam sub proses di
dalamnya. Setiap data yang dipakai akan saling berinteraksi dengan proses
induknya, selanjutnya data ini diproses kembali agar menghasilkan output untuk
proses selanjutnya dan data hasil outputnya disimpan pada tabel-tabel di dalam
database.

Gambar 3.12 DFD Level 0
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Dari Context Diagram yang digambarkan pada gambar 3.11 maka dibuat
DFD Level 0 yang merupakan hasil dekomposisi dari context diagram tampak
seperti gambar 3.12. Diagram arus data pada level 0 memiliki lima proses utama
yaitu Pelayanan Administrasi, Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis
(SIG), Laporan, Verifikasi Data Lapangan dan Pengolahan Data Master.
3.8.4

DFD Level 1
DFD Level 1 merupakan hasil dekomposisi dari data flow diagram level 0.

A. DFD Level 1 Pelayanan Administrasi Dan Perijinan Reklame
Data flow diagram pada level 1 proses pelayanan dan perijinan reklame
ini menggambarkan proses administrasi yang meliputi: proses periksa status,
menyimpan SPIR, membuat formulir survei, cross chek hasil survei, menetapkan
STPD, memeriksa pembayaran, membuat validasi TBP, membuat surat ijin dan
membuat surat penolakan. Pada proses ini, data calon wajib pajak disimpan utuk
diproses kembali dalam perijinan. Proses pelayanan administrasi ini dijelaskan
oleh gambar 3.13 pada halaman berikutnya.

Gambar 3.13 DFD Level 1 Proses Pelayanan Administrasi dan Perijinan Reklame
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B. DFD Level 1 Pengolahan Data Master
5.1
5

Tabel WP

7

Tabel Operator

[Data pengolahan wp]

Simpan WP

[Data pengolahan operator]

Simpan
Operator

5

Tabel WP

7

Tabel Operator

4

Tabel JALAN

3

Tabel TARIF

[Daa update WP]

5.2
[Data update operator]

5.3
4

Tabel JALAN

[Data pengolahan jalan]

Simpan Jalan

[Data update Jalan]

5.4
3

Tabel TARIF
[Data pengolahan tarif]

Simpan tarif

[Data update tarif]

Gambar 3.14 DFD Level 1 Proses Pengolahan Data Master
Data flow diagram level 1 proses pengolahan data master dijelaskan oleh
gambar 3.14 di atas. Terdapat empat proses di dalam proses penyimpanan data
master yang terdiri dari simpan WP, simpan operator, simpan jalan dan simpan
tarif. Empat peroses ini merupakan dasar dari proses perijinan administrasi, output
dari empat proses ini merupakan data paling dibutuhkan dalam sistem perijinan.
C. DFD Level 1 Laporan
Data flow diagram pada level 1 proses laporan ini menggambarkan
proses dimana data-data dari proses administrasi diolah sehingga menghasilkan
sebuah laporan keuangan yang bisa membantu DKP dalam rekap bulanan
mengenai pemasukan pajak reklame ini. Proses pelayanan administrasi ini
dijelaskan oleh gambar 3.15 pada halaman berikutnya.
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1
7

Tabel Operator

Login

Data laporan operator

data operator login

2

Tabel Keuangan

5

2
Data laporan keuangan

Pembuatan
Laporan

Tabel WP

1

Tabel SPIR

6

Tabel Survey

Data laporan SPIR

Data laporan WP

Data laporan survey
Laporan bulanan

DKP kas
Daerah

Gambar 3.15 DFD Level 1 Proses Laporan
3.8.5

DFD Level 2
DFD level 2 merupakan dekomposisi dari level 1.

A. DFD Level 2 Proses Registrasi Surat Permohonan Ijin Reklame (SPIR)
Registrasi SPIR ini digambarkan oleh tiga proses yaitu periksa status,
membuat formulir survei dan menyimpan SPIR. Pada proses ini data permohonan
mulai diproses oleh bagian administrasi termasuk juga survei awal obyek pajak.
Berikut gambaran proses beserta aliran arus data proses tersebut dirangkum oleh
gambar 3.16 dibawah ini :
[Status]
1

Tabel SPIR

1.1.3
[Data formulir]
[Data formulir wp]

[Data SPIR]

Wajib
Pajak

[Data cetak formulir survey]

[Data baru]

1.1.1

[Data Update WP]

Membuat
formulir survei

5

Tabel WP

1.1.2
[Data Formulir SPIR]

Periksa Status

Menyimpan
SPIR

status data baru

Gambar 3.16 DFD Level 2 Proses Registrasi SPIR

DKP
Lapangan
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B. DFD Level 2 Proses Menetapkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
DFD Level 2 proses menetapkan surat tagihan ini menggambarkan proses
dari arus data dimana pajak dari obyek pajak dihitung sesuai dengan tabel tarif
yang telah ditetapkan. Proses ini secara garis besar tampak pada gambar 3.17
sebagai berikut :

3
8

Tabel TARIF

1

Tabel SPIR

Tabel SKPD
7

Tabel Operator

Data tarif pajak
4

Data simpan SKPD
1

Data perpanjangan

Data SSKB bukti
Wajib
Pajak

Data operator
Data jalan kota

Menetapkan
pajak

Data TBP SSKB dari WP

Tabel JALAN

Data STPD

Simpan Data STPD
3

Data sisa SSKB

Membuat surat
sisa kurang bayar

Data WP

Data survey
5

6
Data SSKB

2

Tabel WP

Tabel Survey

Tabel Keuangan

Data surat STPD
Data update sisa STPD
2
Mengupdate
sisa STPD

Gambar 3.17 DFD Level 2 Proses Menetapkan STPD
C. DFD Level 2 Proses Registrasi Ulang
DFD Level 2 proses registrasi ulang ini merupakan proses yang paling
penting pada proses perijinan karena pada proses ini dilakukan survei ulang oleh
bagian lapangan kepada obyek pajak sehingga

akan diketahui jumlah pajak

sebenarnya dari obyek pajak. Proses ini secara garis besar tampak pada gambar
3.18 sebagai berikut :
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Data TBP WP SKPD
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Data ijin pendirian
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Gambar 3.18 DFD Level 2 Proses Registrasi Ulang
3.9 Pemodelan Database
3.9.1

Entity Relationship Diagram
Entity

relationship

menginterpretasikan,

diagram

menentukan

dan

(ERD)

digunakan

mendokumentasikan

untuk

kebutuhan-

kebutuhan untuk sistem pemrosesan database. ERD menyediakan bentuk untuk
menunjukkan struktur keseluruhan kebutuhan data dari pemakai.
Entity merupakan obyek yang ada dan terdefinisikan di dalam suatu
organisasi, dapat berupa abstrak atau nyata, misal dapat berupa orang, obyek
atau waktu kejadian. Setiap entity mempunyai atribut atau karakteristik entity
tersebut. Sedangkan relationship adalah hubungan antar entity, fungsinya untuk
hubungan yang mewujudkan pemetaan antar entity.
Dalam perancangan sistem ini terdiri dari beberapa entity yang saling
terkait untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh sistem yaitu:
a. Entity WAJIB_PAJAK, menyimpan data master wajib pajak.
b. Entity SIPR, menyimpan data permohonan wajib pajak.
c. Entity SSPD, menyimpan data setoran pajak daerah.
d. Entity SKPD, menyimpan data penetapan onjek pajak.
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e. Entity JALAN, menyimpan data master jalan.
f. Entity OPERATOR, menyimpan data operator atau user.
g. Entity TARIF, menyimpan data tarif yang telah ditetapkan.
h. Entity JENIS_REKLAME, menyimpan data jenis reklame.
i. Entity PERMOHONAN_REKLAME_TETAP, menyimpan data permohonan
penyelanggaraan untuk reklame tetap.
j. Entity

PERMOHONAN_REKLAME_INSIDENTIL,

menyimpan

data

permohonan penyelanggaraan untuk reklame insidentil.
k. Entity KEUANGAN_REKLAME_TETAP, menyimpan data keuangan khusus
untuk penyelenggaraan reklame tetap.
l. Entity KEUANGAN_REKLAME_INSIDENTIL, menyimpan data keuangan
khusus untuk penyelenggaraan reklame insidentil.
m. Entity SURVEY, menyimpan data hasil survei lapangan.
3.9.2

Conceptual Data Model
Menurut Umi, sarwosri, siti (2010), dalam materi ajarnya Conceptual Data

Model (CDM) merupakan peta konsep (entitas) dan hubungan antar konsep
(entitas) dan merupakan bentuk penggambaran model data selain ER-Diagram
yang menggambarkan hal-hal yang signifikan pada organisasi (entitas) dan
karakteristik dari entitas tersebut (atribut) serta hubungan antar entitas.
3.9.3

Physical Data Model
Menurut Umi, sarwosri, siti (2010), Physical Data Model (PDM)

menggambarkan penyimpanan data secara fisik.
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Gambar 3.19 Conceptual Data Model
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JENIS_REKLAME
PERIODE_PEMASANGAN
SATUAN

T ABEL KEUANGAN REKLAME T ETAP

PE MBAYA RA N PA JAK T ET AP

ID_T ARIF
PERIODE_T ARIF
OP_EDIT _T ARIF
N_ST RATEGIS_UT AMA
N_ST RATEGIS_KELAS1
N_ST RATEGIS_KELAS2
N_SEWA_REKLAME_UT AMA
N_SEWA_REKLAME_KELAS1
N_SEWA_REKLAME_KELAS2
NJOP
T ARIF

T ABEL T ARIF

TGL_AWAL_BAYAR_PAJAK
TGL_AKHIR_BAYAR_PAJ AK
NILAI_T OT AL_PAJAK
TGL_BAYAR_PAJAK
NILAI_PAJAK_DIBAYAR
NILAI_T OT AL_SURVEY_PAJ AK
TGL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK
TGL_BAYAR_AKHIR_SELISIH_PAJAK
TGL_BAYAR_SELISIH_PAJ AK
NILAI_SELISIH_PAJAK_DIBAYAR
NILAI_T OT AL_DENDA
TGL_AWAL_BAYAR_DENDA
TGL_AKHIR_BAYAR_DENDA
TGL_BAYAR_DENDA
NILAI_DENDA_BAYAR
TGL_CATAT _PAJAK
OP_CAT AT _PAJ AK
TGL_CATAT _BAYAR_PAJAK
OP_CAT AT _BAYAR_PAJAK
TGL_CATAT _SELISIH_PAJ AK
OP_CAT AT _SELISIH_PAJAK
TGL_CATAT _BAYAR_SELISIH_PAJ AK
OP_CAT AT _BAYAR_SELISIH_PAJAK
TGL_CATAT _DENDA
OP_CAT AT _DENDA
TGL_CATAT _BAYAR_DENDA
OP_CAT AT _BAYAR_DENDA
CATAT AN
TGL_BAYAR_J AMBONG
JUMLAH_JAMBONG
OP_CAT AT _JAMBONG
TGL_AMBIL_JAMBONG
OP_AMBIL_J AMBONG
JML_J AMBONG_DIBAYAR
TETAP_SP_KE

TE RCAT AT

TABEL KEUANGAN REKLAME INSIDENTIL
T GL_AWAL_BAYAR_PAJAK_INS
T GL_AKHIR_BAYAR_PAJAK_INS
NILAI_T OT AL_PAJAK_INS
T GL_BAYAR_PAJAK_INS
NILAI_PAJAK_DIBAYAR_INS
NILAI_T OT AL_SURVEY_PAJ AK_INS
T GL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK_INS
T GL_BAYAR_AKHIR_SELISIH_PAJAK_INS
T GL_BAYAR_SELISIH_PAJ AK_INS
NILAI_SELISIH_PAJAK_DIBAYAR_INS
NILAI_T OT AL_DENDA_INS
T GL_AWAL_BAYAR_DENDA_INS
T GL_AKHIR_BAYAR_DENDA_INS
NILAI_DENDA_BAYAR_INS
T GL_CATAT _PAJAK_INS
OP_CAT AT_PAJ AK_INS
T GL_CATAT _BAYAR_PAJ AK_INS
OP_CAT AT_BAYAR_PAJAK_INS
T GL_CATAT _SELISIH_PAJ AK_INS
OP_CAT AT_SELISIH_PAJAK_INS
T GL_CATAT _BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS
OP_CAT AT_BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS
T GL_CATAT _DENDA_INS
OP_CAT AT_DENDA_INS
T GL_CATAT _BAYAR_DENDA_INS
OP_CAT AT_BAYAR_DENDA_INS
CATATAN_INS
T GL_BAYAR_J AMBONG_INS
JUMLAH_JAMBONG_INS
T GL_AMBIL_JAMBONG_INS
OP_ENT RY_JAMBONG_INS
OP_AMBIL_J AMBONG_INS
JUMLAH_JAMBONG_DIBAYAR_INS
INS_SP_KE
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ID_WP = ID_WP

varchar(14)
varchar(12)
varchar(7)
numeric(15)
varchar(15)

TABEL_SURVEY

varchar(14)
varchar(12)
date
date
date
varchar(15)

NO S = N OS

NOS
PANJANG_TERVERI FIKASI
LEBAR_TERVERIFIKASI
KETINGGIAN_TERVERI FIKASI
PANJANG_LAPANGAN
LEBAR_LAPANGAN
KETINGGIAN_LAPANGAN
TEKS_REKLAME_LAPANGAN
LETAK_LAPANGAN
NAMA_JALAN_LAP
ALAMAT_BLOK_LAP
KETERANGAN_PENEMPATAN
KETERANGAN_LOKASI_PENEMPATAN
STATUS_TANAH_LAP
JUMLAH_REKLAME_LAP
JUMLAH_SISI_LAP
JENI S_PRODUK_LAP
SUDUT_PANDANG_LAP
CATATAN_SURVEY
DESKRIPSI_GAMBAR
POTENSI
MENGHADAP
MEREK
KORDITAT_S
KORDINAT_P
JUMLAH_TERVERIFIKASI
TGL_SURVEY
TGL_ENTRY
TGL_UPDATE
OP_EDIT_LAP

NO_SKPD
NO_REGISTER_SKPD
TGL_PENYETORAN_SKPD
TGL_JATUH_TEMPO_SKPD
TGL_CETAK_SKPD
REC_SETORAN

TABEL_SKPD

TABEL_SSPD
NO_SSPD
NO_REGISTRASI
DASAR_PENYETORAN
JUMLAH_SETORAN
REC_SETORAN_SSPD

NO _SKPD = NO _SKPD

NO _SSPD = NO _SSPD

TABEL_PERMOHONAN_REKLAME_TETAP
NOS
varchar(7)
NO_SI PR
varchar(15)
NOMER_REGI STER_BARU
varchar(12)
ID_WP
varchar(10)
NO_SSPD
varchar(14)
NO_SKPD
varchar(14)
ID_TARI F
varchar(6)
JENI S_REKLAME
varchar(70)
NAMA_JALAN
varchar(30)
KODE_OPERATOR
varchar(5)
NPNT
varchar(6)
NOMER_REGI STER_LAMA
varchar(12)
TAHUN_PAJAK_BARU
varchar(4)
TAHUN_PAJAK_LAMA
varchar(4)
PERPANJANGAN_KE
varchar(2)
STATUS_TANAH
varchar(8)
LETAK_REKLAME
varchar(50)
JENI S_PRODUK
varchar(50)
TEKS_REKLAME
varchar(225)
DETIL_LOKASI
varchar(60)
PANJANG
numeric(4,2)
LEBAR
numeric(4,2)
LUAS
numeric(4,2)
KETINGGIAN
numeric(4,2)
JUMLAH_SISI
numeric(2)
SUDUT_PANDANG
numeric(2)
ALAMAT_NO_BLOK
date
TGL_PERMOHONAN
date
TGL_MULAI_BERLAKU
date
TGL_AKHIR_BERLAKU
date
OP_EDIT
varchar(5)
TNLOR
varchar(12)
TNLPR
varchar(12)

ID_WP = ID_WP

varchar(10)
varchar(30)
varchar(60)
varchar(60)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(30)
varchar(60)
varchar(60)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(20)
varchar(10)

TABEL_WAJIB_PAJAK

ID_WP
NAMA_WP
ALAMAT_WP1
ALAMAT_WP2
TELP_WP
FAX_WP
NAMA_PERUSAHAAN
ALAMAT_PERUSAHAAN1
ALAMAT_PERUSAHAAN2
TELP_PERUSAHAAN
FAX_PERUSAHAAN
JABATAN
NPWPD

varchar(5)
varchar(30)
varchar(15)
varchar(10)
varchar(16)
varchar(10)
varchar(50)

KODE_OPERATOR = KO DE_OPER ATO R

KODE_OPERATOR
NAMA_OPERATOR
LEVEL_OPERATOR
USER_LOG
PASSWORD_LOG
STATUS
GBR

TABEL_OPERATOR

KODE_OPERATOR = KO DE_OPER ATO R

varchar(7)
numeric(4,2)
numeric(4,2)
numeric(4,2)
numeric(4,2)
numeric(4,2)
numeric(4,2)
varchar(60)
varchar(311)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(50)
varchar(8)
numeric(4)
numeric(4)
varchar(50)
numeric(4)
varchar(225)
varchar(60)
varchar(1)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(8)
varchar(8)
numeric(4)
date
date
date
varchar(5)
NO S = N OS

NAMA_J ALAN = N AMA_J ALAN

NPNT = N PNT

NPNT
NAMA_JENIS_PENATAAN
PANJANG_TATA
LUAS_TATA
KETINGGIAN_TATA
JUMLAH_TATA
SI SI_TATA
SUDUT_PANDANG_TATA
NI LAI_PAJAK_TATA
KETERANGAN_TATA

TABEL_KEUANGAN_REKLAME_INSI DENTIL
NOS
varchar(7)
NO_SI PR
varchar(15)
NOMER_REGI STER_INSIDENTI L_BARU
varchar(12)
TGL_AWAL_BAYAR_PAJAK_INS
date
TGL_AKHIR_BAYAR_PAJAK_INS
date
NI LAI_TOTAL_PAJAK_INS
numeric(15)
TGL_BAYAR_PAJAK_I NS
date
NI LAI_PAJAK_DIBAYAR_INS
numeric(9)
NI LAI_TOTAL_SURVEY_PAJAK_INS
numeric(15)
TGL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK_INS
date
TGL_BAYAR_AKHIR_SELI SIH_PAJAK_INS
date
TGL_BAYAR_SELISI H_PAJAK_INS
date
NI LAI_SELISIH_PAJAK_DI BAYAR_INS
numeric(9)
NI LAI_TOTAL_DENDA_INS
numeric(15)
TGL_AWAL_BAYAR_DENDA_INS
date
TGL_AKHIR_BAYAR_DENDA_I NS
date
NI LAI_DENDA_BAYAR_INS
numeric(9)
TGL_CATAT_PAJAK_I NS
date
OP_CATAT_PAJAK_INS
varchar(5)
TGL_CATAT_BAYAR_PAJAK_INS
date
OP_CATAT_BAYAR_PAJAK_INS
varchar(5)
TGL_CATAT_SELISI H_PAJAK_INS
date
OP_CATAT_SELISIH_PAJAK_INS
varchar(5)
TGL_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK_I NS
date
OP_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS
varchar(5)
TGL_CATAT_DENDA_INS
date
OP_CATAT_DENDA_INS
varchar(5)
TGL_CATAT_BAYAR_DENDA_INS
date
OP_CATAT_BAYAR_DENDA_INS
varchar(5)
CATATAN_INS
varchar(225)
TGL_BAYAR_JAMBONG_INS
date
JUMLAH_JAMBONG_INS
numeric(9)
TGL_AMBIL_JAMBONG_INS
date
OP_ENTRY_JAMBONG_INS
varchar(5)
OP_AMBIL_JAMBONG_INS
varchar(5)
JUMLAH_JAMBONG_DIBAYAR_INS
numeric(9)
INS_SP_KE
numeric(1)

varchar(6)
varchar(30)
numeric(6,2)
numeric(6,2)
numeric(6,2)
numeric(3)
numeric(2)
numeric(2)
numeric(9)
varchar(200)

ID_TAR IF = ID_TAR IF
J ENIS_REKLAME = JENIS_REKLAME

TABEL_TARIF
varchar(6)
numeric(4)
varchar(5)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)
numeric(9)

NO S = N OS
NO _SIPR = NO _SIPR
NO MER_REGISTER_BARU = NOMER_REGISTER _BARU

varchar(7)
varchar(15)
varchar(12)
date
date
numeric(15)
date
numeric(9)
numeric(15)
date
date
date
numeric(9)
numeric(15)
date
date
date
numeric(9)
date
varchar(5)
date
varchar(5)
date
varchar(5)
date
varchar(5)
date
varchar(5)
date
varchar(5)
varchar(225)
date
numeric(9)
varchar(5)
date
varchar(5)
numeric(9)
numeric(1)

TABEL_KEUANGAN_REKLAME_TETAP
NOS
NO_SI PR
NOMER_REGISTER_BARU
TGL_AWAL_BAYAR_PAJAK
TGL_AKHIR_BAYAR_PAJAK
NI LAI_TOTAL_PAJAK
TGL_BAYAR_PAJAK
NI LAI_PAJAK_DIBAYAR
NI LAI_TOTAL_SURVEY_PAJAK
TGL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK
TGL_BAYAR_AKHIR_SELI SIH_PAJAK
TGL_BAYAR_SELISI H_PAJAK
NI LAI_SELISIH_PAJAK_DI BAYAR
NI LAI_TOTAL_DENDA
TGL_AWAL_BAYAR_DENDA
TGL_AKHIR_BAYAR_DENDA
TGL_BAYAR_DENDA
NI LAI_DENDA_BAYAR
TGL_CATAT_PAJAK
OP_CATAT_PAJAK
TGL_CATAT_BAYAR_PAJAK
OP_CATAT_BAYAR_PAJAK
TGL_CATAT_SELISI H_PAJAK
OP_CATAT_SELISIH_PAJAK
TGL_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK
OP_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK
TGL_CATAT_DENDA
OP_CATAT_DENDA
TGL_CATAT_BAYAR_DENDA
OP_CATAT_BAYAR_DENDA
CATATAN
TGL_BAYAR_JAMBONG
JUMLAH_JAMBONG
OP_CATAT_JAMBONG
TGL_AMBIL_JAMBONG
OP_AMBIL_JAMBONG
JML_JAMBONG_DIBAYAR
TETAP_SP_KE

ID_TARI F
PERIODE_TARIF
OP_EDIT_TARIF
N_STRATEGIS_UTAMA
N_STRATEGIS_KELAS1
N_STRATEGIS_KELAS2
N_SEWA_REKLAME_UTAMA
N_SEWA_REKLAME_KELAS1
N_SEWA_REKLAME_KELAS2
NJOP
TARIF

ID_TAR IF = ID_TARIF

TABEL_JENI S_REKLAME
ID_TARI F
varchar(6)
JENI S_REKLAME
varchar(70)
PERIODE_PEMASANGAN
varchar(20)
SATUAN
varchar(15)

ID_TAR IF = ID_TAR IF
J ENIS_REKLAME= JENIS_REKLAME

TABEL_PENATAAN

NPNT = N PN T

Gambar 3.20 Physical Data Model

NO _SIPR = NO _SIPR

TABEL_JALAN
NAMA_JALAN
KELAS_JALAN
SUDUT_PANDANG_JLN

varchar(30)
varchar(7)
varchar(1)

NAMA_J ALAN = N AMA_J ALAN

varchar(15)
varchar(12)
date
date
date

TABEL_SI PR

NO _SIPR = NO _SIPR

NO_SI PR
NO_REGISTER
TGL_AWAL_SIPR
TGL_AKHIR_SIPR
TGL_CETAK_SIPR

NO _SKPD = NO _SKPD

NO _SSPD = NO _SSPD

TABEL_PERMOHONAN_REKLAME_I NSI DENTIL
NOS
varchar(7)
NO_SI PR
varchar(15)
NOMER_REGI STER_INSIDENTI L_BARU
varchar(12)
ID_WP
varchar(10)
NO_SSPD
varchar(14)
NO_SKPD
varchar(14)
ID_TARI F
varchar(6)
JENI S_REKLAME
varchar(70)
KODE_OPERATOR
varchar(5)
NAMA_JALAN
varchar(30)
NPNT
varchar(6)
STATUS_TANAH_INS
varchar(8)
TAHUN_PAJAK_INSI DENTIL_KINI
varchar(4)
JENI S_PRODUK_I NS
varchar(50)
TEKS_REKLAME_INS
varchar(225)
PANJANG_INS
numeric(4,2)
LEBAR_INS
numeric(4,2)
LUAS_INS
numeric(4,2)
JUMLAH
numeric(4)
LAMA_PENYELENGGARAAN
varchar(3)
SATUAN_PENYELENGGARAAN
varchar(3)
TGL_PERMOHONAN_INS
date
TGL_MULAI_BERLAKU_INS
date
TGL_AKHIR_BERLAKU_INS
date
OP_EDIT_INS
varchar(5)
INLOR
varchar(12)
INLPR
varchar(12)

NO S = N OS
NO _SIPR = NO _SIPR
NOMER_REGISTER _INSIDENTIL_BARU = N OMER_R EGISTER_INSID EN TIL_BAR U
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3.9.4

Struktur Tabel

a. Tabel Wajib Pajak
Nama Tabel

: WAJIB_PAJAK

Fungsi

: Untuk menyimpan master data wajib pajak

Primary Key : ID_WP
Foreign Key : Tabel 3.1 Tabel Wajib Pajak
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

ID_WP

Varchar

10

PK

Kode wajib pajak

NAMA_WP

Varchar

30

Nama yang terdaftar

ALAMAT_WP

Varchar

60

Alamat WP yang terdaftar

TELP_WP

Varchar

15

Nomer telpon WP yang terdaftar

FAX_WP

Varchar

15

Nomer FAX WP yang terdaftar

NAMA_PERUSAHAAN

Varchar

30

Nama perusahaan WP

ALAMAT_PERUSAHAAN

Varchar

60

Alamat perusahaan WP

TELP_PERUSAHAAN

Varchar

15

Nomer telpon perusahaan WP

FAX_PERUSAHAAN

Varchar

15

Nomer FAX perusahaan WP

JABATAN

Varchar

20

Jabatan WP di perusahaan

NPWPD

Varchar

10

Nomer NPWPD WP

b. Tabel Jalan
Nama Tabel

: JALAN

Fungsi

: Untuk menyimpan master data jalan

Primary Key : NAMA_JALAN
Foreign Key : -
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Tabel 3.2 Tabel Jalan
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NAMA_JALAN

Varchar

30

PK

Nama jalan

KELAS_JALAN

Varchar

6

Kelas jalan

SUDUT_PANDANG Varchar

1

Jumlah Sudut
Pandang

c. Tabel Operator
Nama Tabel

: OPERATOR

Fungsi

: Untuk menyimpan id data user

Primary Key : KODE_OPERATOR
Foreign Key : Tabel 3.3 Tabel Operator
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

KODE_OPERATOR

Varchar

5

PK

Kode operator

NAMA_OPERATOR

Varchar

30

Nama operator

LEVEL_OPERATOR

Varchar

10

Level

USER_LOG

Varchar

10

Tanggal terakhir login

PASSWORD_LOG

Varchar

16

Password operator

STATUS

Varchar

10

Aktifasi operator

d. Tabel Tarif
Nama Tabel

: TARIF

Fungsi

: Untuk menyimpan master data tarif reklame

Primary Key : Foreign Key : ID_TARIF
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Tabel 3.4 Tabel Tarif
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

ID_TARIF

Varchar

6

FK

PERIODE_TARIF

Number

4

Nama jenis surat

OP_EDIT_TARIF

Varchar

5

Operator yang tercatat

N_STRATEGIS_UTAMA

Number

9

Nilai strategis kelas jalan utama

N_STRATEGIS_KELAS1

Number

9

Nilai strategis jalan kelas 1

N_STRATEGIS_KELAS2

Number

9

Nilai strategis jalan kelas 2

N_SEWA_REKLAME_UTAMA

Number

9

Nilai sewa kelas jalan utama

N_SEWA_REKLAME_KELAS1

Number

9

Nilai sewa jalan kelas 1

N_SEWA_REKLAME_KELAS2

Number

9

Nilai sewa jalan kelas 2

NJOP

Number

9

Nilai jual obyek pajak

TARIF

Number

9

Total tarif keseluruhan

Id tarif

e. Tabel Surat Permohonan Ijin Reklame (SPIR)
Nama Tabel

: SIPR

Fungsi

: Untuk menyimpan data para pemohon

Primary Key : NO_SIPR
Foreign Key : Tabel 3.5 SPIR
Nama Field

Tipe Data

Length

NO_SIPR

Varchar

15

NO_REGISTER

Varchar

30

Key

Keterangan

PK

No surat
Nomer registrasi

TGL_AWAL_SIPR

Date

-

Tanggal diajukan

TGL_AKHIR_SIPR

Date

-

Akhir penetapan

TGL_CETAK_SIPR

Varchar

30

Tanggal keluar
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f.

Tabel Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Nama Tabel

: SSPD

Fungsi

: Untuk menyimpan master setoran pajak ke kodya

Primary Key : NO_SSPD
Foreign Key : Tabel 3.6 SSPD

g.

Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NO_SSPD

Varchar

14

PK

No SSPD

NO_REGISTRASI

Varchar

12

No surat

DASAR_PENYETORAN

Varchar

7

Dasar penyetoram

JUMLAH_SETORAN

Number

15

Nominal setoran

REC_SETORAN_SSPD

Varchar

15

Tanggal penyetoran

Tabel Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nama Tabel

: SKPD

Fungsi

: Untuk menyimpan data penetapan tarif pajak WP

Primary Key : NO_SKPD
Foreign Key : Tabel 3.7 SKPD
Nama Field

Tipe Data

NO_SKPD

Int

Length

Key

Keterangan

PK

No SKPD

NO_REGISTER_SKPD

Varchar

20

No surat

TGL_PENYETORAN_SKPD

Varchar

30

Tanggal penyetoran

TGL_JATUH_TEMPO_SKPD

Varchar

30

Tanggal jatuh tempo

TGL_CETAK_SKPD

Date

Tanggal diterbitkan

REC_SETORAN

Date

Tanggal dibuat
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h.

Tabel Jenis Reklame
Nama Tabel

: JENIS_ REKLAME

Fungsi

: Untuk menyimpan data jenis reklame

Primary Key : ID_TARIF
Foreign Key : Tabel 3.8 Jenis Reklame

i.

Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

ID_TARIF

Int

PK

Id tarif

JENIS_REKLAME

Varchar

20

Jenis penyelenggaraan

PERIODE_PEMASANGAN

Varchar

20

Periode

SATUAN

Varchar

50

Satuan

Tabel Permohonan Reklame Tetap
Nama Tabel

: PERMOHONAN_REKLAME_TETAP

Fungsi

: Untuk menyimpan data permohonan pendirian reklame tetap

Primary Key : NO_SIPR, NOMER_REGISTER_BARU
Foreign Key : ID_WP, NO_SSPD, NO_SKPD, ID_TARIF, JENIS_REKLAME,
NAMA_JALAN, KODE_OPERATOR, NPNT

Tabel 3.9 Permohonan Reklame Tetap
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NO_SIPR

Varchar

15

PK

No surat SIPR

NOMER_REGISTER_BARU

Varchar

12

FK

No registrasi

ID_WP

Varchar

10

FK

Id wajib pajak

NO_SSPD

Varchar

14

FK

Nomer SSPD

NO_SKPD

Varchar

14

FK

Nomer SKPD

ID_TARIF

Varchar

6

FK

Id tarif

JENIS_REKLAME

Varchar

25

FK

Jenis obyek

NAMA_JALAN

Varchar

30

FK

Nama jalan

KODE_OPERATOR

Varchar

5

FK

Nama user

NPNT

Varchar

6

FK

Id NPNT

NOMER_REGISTER_LAMA

Varchar

12

Nomer perpanjangan
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j.

TAHUN_PAJAK_BARU

Varchar

4

Tahun pajak baru

TAHUN_PAJAK_LAMA

Varchar

4

Tahun pajak awal

PERPANJANGAN_KE

Varchar

2

Jumlah perpanjangan

STATUS_TANAH

Varchar

8

Status penempatan

LETAK_REKLAME

Varchar

11

Letak kordinat

JENIS_PRODUK

Varchar

7

Produk dalam obyek

TEKS_REKLAME

Varchar

60

Teks obyek

DETIL_LOKASI

Varchar

60

Lokasi manual

PANJANG

Number

4,2

Panjang obyek

LEBAR

Number

4,2

Lebar obyek

LUAS

Number

4,2

Luas obyek

KETINGGIAN

Number

4,2

Ketinggian obyek

JUMLAH_SISI

Number

2

Jumlah sisi obyek

SUDUT_PANDANG

Number

2

Sudut pandang

ALAMAT_NO_BLOK

Varchar

60

Alamat jalan

TGL_PERMOHONAN

Date

Tanggal permohonan

TGL_MULAI_BERLAKU

Date

Tanggal di berlakukan

TGL_AKHIR_BERLAKU

Date

OP_EDIT

Varchar

Tanggal akhir ijin
5

Pengguna terakhir

Tabel Permohonan Reklame Insidentil
Nama Tabel

: TABEL_PERMOHONAN_REKLAME_INSIDENTIL

Fungsi

: Untuk menyimpan data permohonan pendirian reklame
insidentil

Primary Key : NO_SIPR, NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU
Foreign Key : ID_WP, NO_SSPD, NO_SKPD, ID_TARIF, JENIS_REKLAME,
NAMA_JALAN, KODE_OPERATOR, NPNT

Tabel 3.10 Permohonan Reklame Insidentil
Nama Field
NO_SIPR
NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU
ID_WP
NO_SSPD
NO_SKPD
ID_TARIF
JENIS_REKLAME
KODE_OPERATOR

Tipe Data
Varchar
Date
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Length
30
12
10
14
14
6
25
30

Key
PK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK

Keterangan
No surat SIPR
No registrasi
Id wajib pajak
Nomer SSPD
Nomer SKPD
Id tarif
Jenis obyek
Kode user
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NAMA_JALAN
STATUS_TANAH_INS
LETAK_REKLAME_INS
JENIS_PRODUK_INS
TEKS_REKLAME_INS
DETIL_LOKASI_INS
PANJANG_INS
LEBAR_INS
LUAS_INS
KETINGGIAN_INS
JUMLAH_SISI_INS
SUDUT_PANDANG_INS
ALAMAT_NO_BLOK_INS
TGL_PERMOHONAN_INS
TGL_MULAI_BERLAKU_INS
TGL_AKHIR_BERLAKU_INS
OP_EDIT_INS

k.

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar
Date
Date
Date
Varchar

10
8
11
7
60
60
4,2
4,2
4,2
4,2
2
2
60

FK

5

Nama jalan
Status tempat
Lokasi obyek
Jenis produk
Teks obyek
Lokasi manual
Panjang obyek
Lebar obyek
Luas obyek
Ketinggian obyek
Jumlah sisi obyek
Sudut pandang obyek
Alamat jalan
Tanggal permohonan
Tanggal di berlakukan
Tanggal akhir ijin
Pengguna terakhir

Tabel Keuangan Reklame Tetap
Nama Tabel

: KEUANGAN_REKLAME_TETAP

Fungsi

: Untuk menyimpan data keuangan penyelenggaraan reklame
tetap

Primary Key : NO_SIPR ,NOMER_REGISTER_BARU
Foreign Key : -

Tabel 3.11 Keuangan Reklame Tetap
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NO_SIPR

Varchar

15

PK

No SPIR

NOMER_REGISTER_BARU

Varchar

12

PK

Nomer form

TGL_AWAL_BAYAR_PAJAK

Date

Tanggal awal bayar

TGL_AKHIR_BAYAR_PAJAK

Date

Tanggal jatuh tempo

NILAI_TOTAL_PAJAK

Number

TGL_BAYAR_PAJAK

Date

NILAI_PAJAK_DIBAYAR

Number

9

Nilai yang dibayar

NILAI_TOTAL_SURVEI_PAJAK

Number

15

Nilai survei

TGL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK

Date

Selisih dibayar awal

TGL_BAYAR_AKHIR_SELISIH_PAJAK

Date

Tanggal jatuh tempo

TGL_BAYAR_SELISIH_PAJAK

Date

Tanggal bayar selisih

NILAI_SELISIH_PAJAK_DIBAYAR

Number

15

Nilai total bayar
Tanggal bayar

9

Selisih yang dibayar
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NILAI_TOTAL_DENDA

Number

15

TGL_AWAL_BAYAR_DENDA

Date

Tanggal bayar denda

TGL_AKHIR_BAYAR_DENDA

Date

Tanggal jatuh tempo

TGL_BAYAR_DENDA

Date

Tanggal dibayar wp

NILAI_DENDA_BAYAR

Number

TGL_CATAT_PAJAK

Date

OP_CATAT_PAJAK

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_PAJAK

Date

OP_CATAT_BAYAR_PAJAK

Varchar

TGL_CATAT_SELISIH_PAJAK

Date

OP_CATAT_SELISIH_PAJAK

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK

Date

OP_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK

Varchar

TGL_CATAT_DENDA

Date

OP_CATAT_DENDA

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_DENDA

Date

OP_CATAT_BAYAR_DENDA

Varchar

5

Operator pencatat

CATATAN

Varchar

225

TGL_BAYAR_JAMBONG

Date

Catatan
Tanggal bayar
jambong

JUMLAH_JAMBONG

Number

9

Jumlah dibayar

OP_CATAT_JAMBONG

Varchar

5

Operator pencatat

TGL_AMBIL_JAMBONG

Date

OP_AMBIL_JAMBONG

Varchar

5

Operator pencatat

JML_JAMBONG_DIBAYAR

Number

9

Jumlah pembayaran

9

Total denda

Jumlah dibayar
Tanggal dicaat

5

Operator pencatat
Tanggal dicatat

5

Operator pencatat
Tanggal bayar selisih

5

Operator pencatat
Tanggal catat selisih

5

Operator pencatat
Tgl catat denda

5

Operator pencatat
Tangal catat bayar

Tanggal diambil

l. Tabel Keuangan Reklame Insidentil
Nama Tabel

: KEUANGAN_REKLAME_INSIDEN

Fungsi

: Untuk menyimpan data keuangan penyelenggaraan reklame
insidentil

Primary Key : NO_SIPR ,NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU
Foreign Key : -
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Tabel 3.12 Keuangan Reklame Insidentil
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NO_SIPR

Varchar

15

PK

No SPIR

NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU

Varchar

12

PK

Nomer form

TGL_AWAL_BAYAR_PAJAK_INS

Date

Tanggal awal bayar

TGL_AKHIR_BAYAR_PAJAK_INS

Date

Tanggal jatuh tempo

NILAI_TOTAL_PAJAK_INS

Number

TGL_BAYAR_PAJAK_INS

Date

NILAI_PAJAK_DIBAYAR_INS

Number

9

Nilai yang dibayar

NILAI_TOTAL_SURVEI_PAJAK_INS

Number

15

Nilai survei

TGL_BAYAR_AWAL_SELISIH_PAJAK_INS

Date

Selisih dibayar awal

TGL_BAYAR_AKHIR_SELISIH_PAJAK_INS

Date

Tanggal jatuh tempo

TGL_BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS

Date

Tanggal bayar selisih

NILAI_SELISIH_PAJAK_DIBAYAR_INS

Number

9

Selisih yang dibayar

NILAI_TOTAL_DENDA_INS

Number

15

Total denda

TGL_AWAL_BAYAR_DENDA_INS

Date

Tanggal bayar denda

TGL_AKHIR_BAYAR_DENDA_INS

Date

Tanggal jatuh tempo

TGL_BAYAR_DENDA_INS

Date

Tanggal dibayar wp

NILAI_DENDA_BAYAR_INS

Number

TGL_CATAT_PAJAK_INS

Date

OP_CATAT_PAJAK_INS

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_PAJAK_INS

Date

OP_CATAT_BAYAR_PAJAK_INS

Varchar

TGL_CATAT_SELISIH_PAJAK_INS

Date

OP_CATAT_SELISIH_PAJAK_INS

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS

Date

OP_CATAT_BAYAR_SELISIH_PAJAK_INS

Varchar

TGL_CATAT_DENDA_INS

Date

OP_CATAT_DENDA_INS

Varchar

TGL_CATAT_BAYAR_DENDA_INS

Date

OP_CATAT_BAYAR_DENDA_INS

Varchar

5

Operator pencatat

CATATAN_INS

Varchar

225

Catatan

TGL_BAYAR_JAMBONG_INS

Date

JUMLAH_JAMBONG_INS

Number

9

Jumlah dibayar

OP_CATAT_JAMBONG_INS

Varchar

5

Operator pencatat

TGL_AMBIL_JAMBONG_INS

Date

OP_AMBIL_JAMBONG_INS

Varchar

5

Operator pencatat

JML_JAMBONG_DIBAYAR_INS

Number

9

Jumlah pembayaran

15

Nilai total bayar
Tanggal bayar

9

Jumlah dibayar
Tanggal dicaat

5

Operator pencatat
Tanggal dicatat

5

Operator pencatat
Tanggal bayar selisih

5

Operator pencatat
Tanggal catat selisih

5

Operator pencatat
Tgl catat denda

5

Operator pencatat
Tangal catat bayar

Tanggal bayar jambong

Tanggal diambil
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m. Tabel Survey
Nama Tabel

: SURVEY

Fungsi

: Untuk menyimpan data survei lapangan

Primary Key : NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU
Foreign Key : NOS
Tabel 3.13 Survey
Nama Field

Tipe Data

Length

Key

Keterangan

NOS

Varchar

6

PK

Nomer survei

NO_SIPR

Varchar

15

Nomer SPIR

NOMER_REGISTER_BARU

Varchar

12

Nomer perpanjangan

TAB_NO_SIPR

Varchar

30

Tabel SPIR

NOMER_REGISTER_INSIDENTIL_BARU

Varchar

12

Nomer register

PANJANG_TERVERIFIKASI

Number

4,2

Panjang di lapangan

LEBAR_TERVERIFIKASI

Number

4,2

Lebar di lapangan

KETINGGIAN_TERVERIFIKASI

Number

4,2

Ketinggian di lapangan

PANJANG_LAPANGAN

Number

4,2

Panjang di lapangan

LEBAR_LAPANGAN

Number

4,2

Lebar di lapangan

KETINGGIAN_LAPANGAN

Number

4,2

Ketinggian di lapangan

TEKS_REKLAME_LAPANGAN

Varchar

60

Teks di lapangan

LETAK_LAPANGAN

Varchar

30

Letak di lapangan

NAMA_JALAN_LAP

Varchar

30

Nama jalan didirikan

ALAMAT_BLOK_LAP

Varchar

30

Alamat blok

KETERANGAN_PENEMPATAN

Varchar

30

Keterangan tempat

KETERANGAN_LOKASI_PENEMPATAN

Varchar

50

Keterangan lokasi

STATUS_TANAH_LAP

Varchar

8

Status tanah

JUMLAH_REKLAME_LAP

Number

4

Jumlah di lapangan

JUMLAH_SISI_LAP

Number

4

Jumlah sisi di lapangan

JENIS_PRODUK_LAP

Varchar

7

Jenis produk

SUDUT_PANDANG_LAP

Number

4

Sudut pandang

CATATAN_SURVEI

Varchar

225

Catatan

DESKRIPSI_GAMBAR

Varchar

60

Gambar

POTENSI

Varchar

1

Potensi

MENGHADAP

Varchar

10

Posisim menghadap

MEREK

Varchar

30

Merek obyek

KORDITAT_S

Varchar

8

Kordinat S
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KORDINAT_P

Varchar

8

Kordinat P

JUMLAH_TERVERIFIKASI

Number

4

Jumlah di lapangan

TGL_SURVEI

Date

Tanggal survei

TGL_ENTRY

Date

Tanggal di masukkan

TGL_UPDATE

Date

Tanggal di update

OP_EDIT_LAP

Varchar

3.10

5

Operator terakhir

Desain Input/Output
Rancangan input yang digunakan pada sistem ini dibuat berdasarkan

konsep interaksi manusia dan komputer. Rancangan input output sistem ini terdiri
atas dialog proses demi proses yang dilakukan selama pengguna memberikan
input dan mendapatkan output sistem. Rancangan input/output ini meliputi :
A. Form Utama
Form Utama digunakan sebagai tampilan awal program, yang disajikan
dalam bentuk gambar dengan large icon. Gambar 3.17 merupakan gambar desain
Form Utama. Fungsi-fungsi obyek yang ada pada desain Form Utama adalah
menampilkan form lain dalam aplikasi.
Tabel 3.14 Fungsi Obyek Desain Form Utama
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

Picture box(keluar)

Picture box

Untuk keluar dari aplikasi

2

Picture box(login)

Picture box

Untuk menampilkan form login

3

Picture box(administrator)

Picture box

Untuk menampilkan form administrator

4

Picture box(menu)

Picture box

5

Picture box(operator)

Picture box

6

Picture box(report)

Picture box

Untuk menampilkan menu
Untuk menampilkan form rubah
password
Untuk menampilkan form laporan

7

Picture box(pendaftaran)

Picture box

Untuk menampilkan form pendaftaran

8

Picture box(penetapan)

Picture box

Untuk menampilkan form penetapan

9

Picture box(pembayaran)

Picture box

Untuk menampilkan form pembayaran

10

Picture box(survei)

Picture box

11

Picture box(penyelenggaraan)

Picture box

Untuk menampilkan form survei
Untuk menampilkan form
penyelenggaraan
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Gambar 3.21 Form Utama
B. Form Login
Form login ini digunakan untuk memeriksa hak akses seorang user yang
akan manggunakan aplikasi.
Tabel 3.15 Fungsi Obyek Desain Form Login
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(user)

text box

Untuk menginputkan id user

2

text box(password)

text box

Untuk menginputkan password user

3

button(login)

button

Untuk memproses inputan

4

button(keluar)

button

Untuk menutup form

Gambar 3.22 Form Login
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C. Form Rubah Password
Form rubah password ini digunakan untuk merubah password seorang
user yang akan manggunakan aplikasi.
Tabel 3.16 Fungsi Obyek Desain Form Rubah Password
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(password baru)

text box

2

text box(confirmasi)

text box

3

button(rubah)

button

4

button(keluar)

button

Untuk menginputkan password baru user
Untuk memastikan password yang
dimasukkan sama seperti yang user
maksudkan
Untuk menyimpan perubahan dari password
user
Untuk menutup form

Gambar 3.23 Form Rubah Password
D. Form Master Jalan
Form master jalan ini digunakan untuk memanipulasi data jalan yang telah
disimpan dalam database. Data ini akan disesuaikan dengan data yang terdapat
pada peta dalam sistem geografisnya.
Tabel 3.17 Fungsi Obyek Desain Form Master Jalan
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama jalan)

text box

Untuk menginputkan nama jalan

2

combo box(kelas jalan)

combo box

Untuk memilih inputan kelas jalan

3

button(simpan)

button

Untuk menyimpan data jalan

4

button(keluar)

button

Untuk menutup form
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Gambar 3.24 Form Master Jalan
E. Form Master Wajib Pajak
Form master wajib pajak ini digunakan untuk memanipulasi data wajib
pajak yang akan mengajukan permohonan.
Tabel 3.18 Fungsi Obyek Desain Form Master Wjib Pajak
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menginputkan nama wajib pajak

2

combo box(jabatan)

combo box

Untuk memilih inputan jabatan

3

text box(alamat 1)

text box

4

text box(telepon)

text box

5

text box(fax)

text box

6

text box(perusahaan)

text box

7

text box(alamat2)

text box

8

text box(telepon2)

text box

9

text box(fax2)

text box

10

button(simpan)

button

Untuk menginputkan alamat
Untuk menginputkan nomor telepon wajib
pajak
Untuk menginputkan momor faximile
wajib pajak
Untuk menginputkan nama perusahaan
yang akan mendaftar
Untuk menginputkan alamat perusahaan
Untuk menginputkan nomor telepon
perusahaan
Untuk menginputkan nomor faximile
perusahaan
Untuk menyimpan data jalan

11

button(keluar)

button

Untuk menutup form
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Gambar 3.25 Form Master Wajib Pajak
F. Form Master Tarif
Form master tarif ini digunakan untuk memanipulasi data tarif pajak yang
telah ditetapkan oleh DKP namun memungkinkan adanya perubahan diperiode
tertentu.
Tabel 3.19 Fungsi Obyek Desain Form Master Tarif
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama tarif)

text box

Untuk menginputkan nama tarif

2

combo box(jenis)

combo box

Untuk memilih inputan jenis tarif

3

text box(satuan)

text box

4

text box(utama)

text box

5

text box(kelas I)

text box

6

text box(kelas II)

text box

7

text box(tarif)

text box

Untuk menginputkan kriteria satuan
Untuk menginputkan nilai tariff pajak
untuk jalan kelas utama
Untuk menginputkan nilai tariff pajak
untuk jalan kelas I
Untuk menginputkan nilai tariff pajak
untuk jalan kelas II
Untuk menginputkan tarif tetap pajak
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Gambar 3.26 Form Master Tarif
G. Form Master Operator
Form master operator ini digunakan untuk memanipulasi data operator dan
membuat user baru sekaligus memberikan hak akses kepada user tersebut.
Tabel 3.20 Fungsi Obyek Desain Form Master Operator
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama)

text box

Untuk menginputkan nama operator

2

combo box(level)

combo box

Untuk memilih inputan level akses operator

3

text box(password)

text box

4

text box(ulang)

text box

5

button(simpan)

button

Untuk menginputkan password baru user
Untuk memastikan password yang
dimasukkan sama seperti yang user
maksudkan
Untuk menyimpan data jalan

6

button(keluar)

button

Untuk menutup form

Gambar 3.27 Form Master Operator
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H. Form SIG
Form SIG ini digunakan untuk memantau keberadaan obyek reklame yang
telah didaftarkan. Setiap reklame memiliki sebuah titik kordinat yang menandakan
posisi dari obyek tersebut. Form SIG ini juga dapat menyajikan data-data yang
terkait dengan obyek reklame, pencarian posisi serta dapat mencetaknya dalam
bentuk gambar.
Tabel 3.21 Fungsi Obyek Desain Form SIG
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menampilkan nama wajib pajak

2

combo box(jalan)

combo box

3

text box(perusahaan)

text box

4

tab control

tab control

5

Control dundas map

Control

Untuk memilih inputan pencarian jalan
Untuk menampilkan perusahaan pemilik
obyek
Untuk melihat data inputan
Untuk menampilkan map, posisi obyek
dalam bentuk SIG

Gambar 3.28 Form SIG
I. Form Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame(SIPR)
Form SIPR ini digunakan untuk menyimpan data-data pendaftaran obyek
pajak. Data - data yang tersimpan selanjutnya akan ditetapkan untuk menentukan
jumlah pajak obyek tersebut.
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Tabel 3.22 Fungsi Obyek Desain Form SIPR
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menginputkan nama wajib pajak

2

combo box(jabatan)

combo box

Untuk memilih inputan jabatan

3

text box(alamat 1)

text box

4

text box(telepon)

text box

5

text box(fax)

text box

6

text box(perusahaan)

text box

7

text box(alamat2)

text box

8

text box(telepon2)

text box

9

text box(fax2)

text box

10

button(simpan)

button

Untuk menginputkan alamat
Untuk menginputkan nomor telepon wajib
pajak
Untuk menginputkan momor faximile
wajib pajak
Untuk menginputkan nama perusahaan
yang akan mendaftar
Untuk menginputkan alamat perusahaan
Untuk menginputkan nomor telepon
perusahaan
Untuk menginputkan nomor faximile
perusahaan
Untuk menyimpan data transaksi

11

button(keluar)

button

Untuk menutup form

12

button(batal)

button

Untuk membersihkan form

13

tab control

tab control

14

text box(PxLxT)

text box

15

text box(teks)

text box

Untuk melihat data inputan
Untuk menginputkan panjang lebar dan
tinggi obyek
Untuk menginputkan isi teks obyek

16

combo box(jenis reklame)

combo box

Untuk memilih jenis obyek

17

combo box(jalan)

combo box

18

text box(blok)

text box

19

text box(sudut pandang)

text box

20

text box(sisi)

text box

21

text box(status tanah)

text box

22

text box(kordinat)

text box

23

text box(nomor registrasi)

text box

24

text box(nomor surat)

text box

Untuk memilih penempatan jalan
Untuk menginputkan posisi blok spesifik
obyek
Untuk menginputkan sudut pandang jalan
obyek
Untuk menginputkan jumlah sisi yang terisi
obyek
Untuk menginputkan status milik tanah
obyek
Untuk menginputkan koordinat obyek pada
SIG
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan
Untuk menginputkan nomor surat

25

combo box(jenis)

combo box

Untuk memilih jenis penyelenggaraan

26

text box(NPWPD)

text box

Untuk menginputkan nomor NPWPD
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SURAT IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME
No. Registrasi :

Enter Text

No. Surat :

Enter Text

Jenis :

Enter Text

Nama WP :

Enter Text

Jabatan :

Enter Text

Alamat :

Enter Text

Telepon :

Enter Text

Perusahaan :

Enter Text

Alamat :

Enter Text

Telepon :

Enter Text

NPWPD :

Enter Text

Tetap

Insidentil

Teks :

Enter Text

Jenis Reklame :

Enter Text

Jalan :

Enter Text

Blok :

Enter Text

Enter Text

Fax :

Sudut pandang :

Enter Text

Status tanah :

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Fax :

Kordinat :
P:
SIMPAN

Sisi :

BATAL

Enter Text

Enter Text

L:

Enter Text

:T

Enter Text

KELUAR

Gambar 3.29 Form SIPR
J. Form Survei
Form survei ini digunakan untuk menyimpan data-data hasil survei real
obyek pajak di lapangan sehingga diketahui jumlah selisih antara data yang
tercatat dengan data di lapangan.
Tabel 3.23 Fungsi Obyek Desain Form Survei
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menginputkan nama wajib pajak

2

combo box(jabatan)

combo box

Untuk memilih inputan jabatan

3

text box(alamat 1)

text box

4

text box(telepon)

text box

5

text box(fax)

text box

6

text box(perusahaan)

text box

7

text box(alamat2)

text box

8

text box(telepon2)

text box

9

text box(fax2)

text box

10

button(simpan)

button

Untuk menginputkan alamat
Untuk menginputkan nomor telepon wajib
pajak
Untuk menginputkan momor faximile
wajib pajak
Untuk menginputkan nama perusahaan
yang akan mendaftar
Untuk menginputkan alamat perusahaan
Untuk menginputkan nomor telepon
perusahaan
Untuk menginputkan nomor faximile
perusahaan
Untuk menyimpan data transaksi

11

button(keluar)

button

Untuk menutup form

12

button(batal)

button

Untuk membersihkan form

13

tab control

tab control

14

text box(PxLxT)

text box

Untuk melihat data inputan
Untuk menginputkan panjang lebar dan
tinggi obyek
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15

text box(teks)

text box

Untuk menginputkan isi teks obyek

16

combo box(jenis reklame)

combo box

Untuk memilih jenis obyek

17

combo box(jalan)

combo box

18

text box(blok)

text box

19

text box(sudut pandang)

text box

20

text box(sisi)

text box

21

text box(status tanah)

text box

22

text box(kordinat)

text box

23

text box(nomor registrasi)

text box

24

text box(nomor surat)

text box

Untuk memilih penempatan jalan
Untuk menginputkan posisi blok spesifik
obyek
Untuk menginputkan sudut pandang jalan
obyek
Untuk menginputkan jumlah sisi yang terisi
obyek
Untuk menginputkan status milik tanah
obyek
Untuk menginputkan koordinat obyek pada
SIG
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan
Untuk menginputkan nomor surat

25

text box(tgl survei)

combo box

Untuk menginputkan tanggal survei

26

text box(NPWPD)

text box

Untuk menginputkan nomor NPWPD

Gambar 3.30 Form Survei
K. Form Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Form SKPD ini digunakan untuk menetapkan pajak dari obyek pajak yang
telah didaftarkan, sehingga pajak dari obyek ini telah sah masuk sebagai kas
daerah.
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Tabel 3.24 Fungsi Obyek Desain Form SKPD
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menginputkan nama wajib pajak

2

combo box(jabatan)

combo box

3

text box(nomor registrasi)

text box

4

text box(nomor surat)

text box

Untuk memilih inputan jabatan
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan
Untuk menginputkan nomor surat

5

text box(tgl penetapan)

text box

Untuk menginputkan tanggal penetapan

6

text box(jumlah pajak)

text box

Untuk menginputkan jumlah nilai pajak

7

text box(jumlah retribusi)

text box

Untuk menginputkan jumlah nilai retribusi

8

text box(jumlah jambong)

text box

10

button(tetapkan)

button

11

button(keluar)

button

Untuk menginputkan jumlah nilai jambong
Untuk menyimpan data dan menetapkan
transaksi
Untuk menutup form

12

button(batal)

button

Untuk membersihkan form

Gambar 3.31 Form SKPD
L. Form Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD)
Form STPD ini digunakan untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). SKPDKB merupakan surat yang dilayangkan
kepada wajib pajak karena memiliki kekurangan pembayaran yang didapat dari
selisih pajak dari obyek pajak yang disurvei dengan obyek yang terdaftar.
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Tabel 3.25 Fungsi Obyek Desain Form STPD
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

text box(nama WP)

text box

Untuk menginputkan nama wajib pajak

2

combo box(jabatan)

combo box

3

text box(nomor registrasi)

text box

4

text box(nomor surat)

text box

5

text box(jenis reklame)

text box

6

text box(jumlah pajak)

text box

Untuk memilih inputan jabatan
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan
Untuk menginputkan nomor surat
Untuk menginputkan jenis reklame yang
ditagih
Untuk menginputkan jumlah nilai pajak

7

text box(jumlah retribusi)

text box

Untuk menginputkan jumlah nilai retribusi

8

text box(jumlah jambong)

text box

10

button(bayar)

button

11

button(keluar)

button

Untuk menginputkan jumlah nilai jambong
Untuk menyimpan data pembayaran
transaksi
Untuk menutup form

12

button(batal)

button

Untuk membersihkan form

13

text box(total)

text box

Untuk menginputkan jumlah nilai total

Gambar 3.32 Form STPD
M. Form Pencarian
Form pencarian ini digunakan untuk mempermudah pencarian data dari
obyek pajak saat melakukan proses administrasi.
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Tabel 3.26 Fungsi Obyek Desain Form Pencarian
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

1

text box(nomor registrasi)

text box

2

Grid view

Grid view

Fungsi
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan
Untuk hasil pencarian data berupa tabel

3

button(cari)

button

Untuk mencari data transaksi

4

button(keluar)

button

Untuk menutup form

Gambar 3.33 Form Pencarian
N. Form Laporan Optimalisasi
Form laporan ini digunakan untuk menyajikan laporan tentang hasil
optimalisasi penyelenggaraan reklame. Form ini juga akan menampilkan
perbandingan antara perolehan dari obyek reklame untuk reklame tetap dengan
reklame insidentil.
Tabel 3.27 Fungsi Obyek Desain Form Laporan Optimalisasi
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

1

text box(nomor registrasi)

text box

2

Picture box(help)

Picture box

3

Picture box(cetak)

Picture box

4

Picture box(keluar)

Picture box

5

text box(periode)

text box

Fungsi
Untuk menginputkan nomor urutan
penyelenggaraan yang ingin di cetak
Untuk mencari bantuan mengenai cara
pencetakan
Untuk menampilkan laporan
Untuk menutup form
Untuk menginputkan periode
penyelenggaraan yang ingin di cetak
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Gambar 3.34 Form Laporan Optimalisasi
O. Form Laporan Kas
Form laporan ini digunakan untuk menyajikan laporan tentang hasil
pendaftaran . Form ini juga akan menampilkan pemasukkan DKP serta laporan
lain yang diperlukan sebagai arsip.
Tabel 3.28 Fungsi Obyek Desain Form Laporan Pemasukan Kas
No

Nama Obyek

Tipe Obyek

Fungsi

1

Picture box(keluar)

Picture box

Untuk menutup form

2

tab control

tab control

3

Picture box(help)

Picture box

Untuk menampilkan berbagai laporan
Untuk mencari bantuan mengenai cara
pencetakan

Gambar 3.35 Form Laporan Pemasukan Kas

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1 Kebutuhan Sistem
Dalam tahap ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat lunak
yang akan diimplementasikan pada DKP Kota Denpasar. Rancang bangun sistem
adminisrasi ini memerlukan perangkat lunak dan perangkat keras agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika aplikasi dalam bentuk client dan
server, maka perlu ditambahkan perangkat keras tambahan yang digunakan
sebagai server dimana spesifikasi perangkat lunak yang digunakan antara lain
sebagai berikut:
1. Untuk client, sistem operasi yang digunakan adalah windows XP, karena
komponen dundas map untuk pengolahan peta digital hanya didukung pada
sistem operasi ini.
2. Database untuk mengolah data adalah SQL server 2005 karena memiliki
sistem keamanan yang baik, sehingga data dapat terjamin keamanannya.
3. Program aplikasi adalah Microsoft Visual Basic .NET 2005 karena memiliki
banyak fitur dan komponen yang mendukung untuk pengolahan data SIG.
4. Dundas Map merupakan komponen tambahan yang digunakan untuk
mengolah data spasial.
5. Untuk laporan menggunakan Crystal Report 2005 karena dapat digunakan
langsung pada aplikasi tanpa menggunakan komponen tambahan.
6. Untuk server, sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows
Server karena memiliki keamanan yang baik dan sangat powerfull.
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Perangkat keras yang digunakan untuk server antara lain sebagai berikut:
1. Processor diatas Intel Pentium IV karena server akan diakses oleh beberapa
clien sehingga memerlukan pemroses yang lebih baik.
2. Random Access Memory (RAM) minimal 1024 MB untuk mengimbangi map
SIG yang sangat banyak sehingga memerlukan memori unduh yang lebih
besar.
3. Harddisk minimal 80 GB karena kapasitas minimum sistem operasi ditambah
dengan aplikasi SIAP, manajemen database dan layer SIG yang banyak.
4. VGA minimal 32 MB.
5. Monitor 14 inci.
6. Mouse dan keyboard.
7. Perangkat jaringan
Sedangkan spesifikasi minimum untuk client atau stand alone, agar
program dapat dijalankan adalah sebagai berikut:
1. Processor minimal Intel Pentium IV.
2. RAM minimal 512 MB.
3. Harddisk minimal 40 GB.
4. VGA minimal 32 MB.
5. Monitor 14 inchi.
6. Mouse dan keyboard.
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4.2 Pembuatan Program
Perangkat lunak ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic.Net 2005 yang dijalankan pada sistem operasi windows XP dan
menggunakan database SQL server 2005. Dari hasil analisa permasalahan dan
perancangan sistem, diperoleh rancangan input dan output yang selanjutnya
diimplementasikan menjadi sebuah sistem terkomputerisasi.
Untuk menjalankan sistem administrasi ini dibutuhkan perangkat lunak
yang telah terinstalasi dengan baik, disamping itu schema tabel database dari
sistem administrasi juga harus terinstalasi pada database karena aplikasi ini tidak
menyediakan fasilitas untuk manajemen database. Adapun Software yang harus
terinstalasi ketika akan menggunakan aplikasi ini, adalah sebagai berikut :
1. Sistem Operasi Windows XP SP 3
2. Aplikasi database SQL Server 2005
3. Komponen Dundas Map for Windows Forms Edition v1.0.3.301 for Visual
Studio 2005
Software tambahan yang membantu dalam pembuatan aplikasi ini adalah
sebagai berikut :
1.

Software Raster To Vector (R2V)

2.

Software Google Earth

3.

Software MapInfo professional 9.0

4.

Software ArcView GIS 3.3

5.

Untuk pembuatan desain sistem menggunakan Power Designer 6 32-bit

6.

Software SQL Server Management Studio Express
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4.3 Implementasi Sistem
Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak telah terpenuhi,
maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem yang telah dibuat.
Secara umum aplikasi ini akan dititik beratkan pada sistem yang menunjang
administrasi dengan didukung dengan menggunakan sistem informasi geografis.
Pendekatan testing dari aplikasi yang akan digunakan adalah black box
testing. Dibandingkan dengan white box testing, pendekatan black box testing
dirasa sangat cocok diterapkan karena testing yang dilakukkan bersifat
menyeluruh. Black box testing ini digunakan untuk memastikan semua komponen
berjalan sebagaimana mestinya, berbeda dengan white box testing yang
memeriksa tiap fungsi produk. Testing ini akan dilakukan pada beberapa form
sebagai contoh penerapan black box testing. Black box testing dilakukkan dengan
cara membuat tabel test case dari suatu form yang berisi nomer test case, tujuan,
input , output yang diharapkan dan status dari form tersebut.
Setelah melakukan tahap-tahap instalasi program dan testing maka
pengguna yang dalam hal ini adalah pengambil keputusan dapat berinteraksi
dengan sistem melalui form-form berikut ini:
A. Form Utama
Form Utama atau menu pembuka akan tampil ketika pertama kali
program dijalankan setelah dibuka denga form flash. Ketika dijalankan, form ini
akan otomatis memeriksa koneksi database dari aplikasi. Jika koneksi dalam
status kosong, maka secara otomatis akan keluar tombol koneksi

pada baris

kedua tombol menu aplikasi. Form ini juga memeriksa dan menyajikan data
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keterlambatan pembayaran penyelenggaraan, sehingga user dapat mempersiapkan
data-data yang berkaitan dengan obyek tersebut. Tampilan form utama tampak
pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 form keterlambatan.

Gambar 4.1 Form Utama

Gambar 4.2 Form Keterlambatan
B. Main Menu Administrasi
Dalam main menu administrasi terdapat tiga tombol yang digunakan untuk
menampilkan submenu tambahan yang dimiliki oleh user. Setiap user yang akan
memakai aplikasi akan diberikan hak khusus oleh seorang administrator
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tergantung dari tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga setiap user akan
memiliki jumlah menu akses yang berbeda dengan yang lain. Berikut penjelasan
masing-masing menu:
B1. Form Login
Form login akan terbuka jika user mengklik tombol

. Form ini

digunakan untuk menentukan user yang menggunakan aplikasi ini. Pemisahan
user dilakukan dengan membagi user berdasarkan jenis pekerjaan yang akan
dilakukkan dengan memberikan level akses kepada setiap user. Proses login ini
bertujuan untuk mencatat segala perubahan data yang dilakukan oleh user,
sehingga diketahui siapa yang merubah data terakhir kali. Ketika tombol login
diklik, maka akan keluar form seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.3 Form Login
B2. Form Rubah Password
Untuk menggunakan aplikasi ini pengguna harus melakukan login terlebih
dahulu, tentunya kemungkinan orang yang ingin menyalah gunakan wewenang
akses selalu ada, maka dibuatkanlah form rubah password ini agar keamanan data
dapat terjaga. Berikut adalah gambar form rubah password seperti yang terlihat
pada gambar 4.4 pada halaman berikutnya.
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Gambar 4.4 Form Rubah Password
C. Menu Administrator
Jika user memiliki level seorang administrator maka dalam menu aplikasi
akan terdapat tombol administrator

untuk membuka menu maintenance

yang terlihat pada gambar 4.5. Dalam menu maintenance ini terdapat submenusubmenu yang digunakan untuk melakukan manipulasi data master. Berikut
penjelasan masing-masing form:

Gambar 4.5 Form Menu Administrator

C1. Form Master Operator
Form master operator digunakan untuk memanipulasi data-data operator
atau pengguna aplikasi. Secara default terdapat tiga level operator yang bisa
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dipilih. Level operator ini menunjukkan tingkatan pengguna aplikasi dan
dimasing-masing level memiliki tugas yang berbeda-beda. Form ini dapat terbuka
dengan meng klik tombol

.

Gambar 4.6 Form Master Operator
C2. Form Master Wajib Pajak
Form master Wajib Pajak (WP) pada gambar 4.7 berfungsi untuk
melakukan manipulasi terhadap data-data para wajib pajak yang mendaftarkan
dirinya pada DKP. Selain data pribadi, para wajib pajak juga harus mencantumkan
data-data instansi/perusahaan mereka. Form ini akan terbuka jika meng klik
tombol

.

Gambar 4.7 Form Master Wajib Pajak
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C3. Form Master Tarif
Form master tarif pada gambar 4.8 di bawah ini berfungsi untuk
melakukan manipulasi terhadap data tarif pajak yang telah ditetapkan oleh DKP.
Data tarif ini akan diurutkan berdasarkan tahun penetapannya. Selain itu, data ini
juga akan bersifat datar/flat (tidak banyak perubahan) karena menyesuaikan
dengan tabel tarif yang dimiliki DKP. Form ini dapat terbuka dengan meng klik
tombol

.

Gambar 4.8 Form Master Tarif
C4. Form Master Jalan
Form master jalan ini digunakan untuk melakukkan manipulasi terhadap
data jalan. Form ini kemungkinan tidak akan terlalu banyak berperan karena
manipulasi data jalan sangat kecil. Form ini dapat terbuka dengan meng klik tobol
. Pada gambar 4.9 di bawah ini merupakan gambar dari form master jalan.
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Gambar 4.9 Form Master Jalan
C5. Form Koneksi
Form master koneksi ini digunakan utuk melakukkan setting terhadap
koneksi database. Form ini hanya dapat dioperasikan oleh administrator atau
ketika koneksi database kosong. Setting ini berfungsi untuk menghubungkan
database yang akan digunakan dalam aplikasi. Berikut gambar aplikasi pada form
koneksi.

Gambar 4.10 Form Koneksi
D. Menu Transaksi
Pada menu transaksi terdapat berbagai menu pilih yang dapat langsung
dijalankan oleh user. Menu-menu ini digunakan untuk memilih prosedur apa-apa
saja yang akan digunakan sebagai parameter untuk melakukan permohonan.
Menu-menu tersebut akan muncul setelah user melakukan login kedalam aplikasi
dan mengklik tombol

.
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D1. Form Tampilan Menu Transaksi
Setelah user melakukkan login kedalam aplikasi, user dapat menamplilkan
menu transaksi dengan meng klik tombol menu

yang terdapat di kiri atas

layar, maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.11. Terdapat menu transaksi
Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran, Survei, Penagihan, dan Penyelenggaraan.

Gambar 4.11 Form Menu Transaksi
D2. Form Pendaftaran
Untuk melakukan proses pendaftaran, pertama-tama seorang wajib pajak
harus mendaftarkan data dirinya dan data perusahaan di DKP terlebih dahulu.
Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukkan dengan menekan tombol WP

pada

menu kanan atas aplikasi. Setelah mendaftar, wajib pajak yang terdaftar akan
diberikan form isian data diri dan data obyek pajak yang akan didaftarkan oleh
user atau dalam hal ini adalah operator. Form pendaftaran akan terbuka jika user
mengklik tombol

. Dapat dilihat pada gambar 4.12 di bawah ini.
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Gambar 4.12 Form Pendaftaran
Untuk kembali kepilihan menu, user dapat menekan tombol menu pada
kiri atas aplikasi

. Pada form ini juga akan diperkirakan dimana posisi obyek

pajak akan diletakkan. Setting untuk peletakan dapat dilihat pada gambar 4.13 di
bawah ini.

Gambar 4.13 Form Peletakan
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Form peletakan ini dapat melakukkan pembesaran (zoom) agar
mempermudah user untuk menentukan posisi peletakan. Peletakan posisi obyek
dilakukan dengan mengklik tombol kanan tetikus (mouse) atau dapat
menggunakan komponen yang ada pada peta.
Untuk melihat data obyek yang terdaftar, operator dapat melihat dengan
menekan tombol lihat pada form pendaftaran. Utuk tampilan form lihat data, akan
tampak seperti gambar 4.14 di bawah ini.

Gambar 4.14 Form Lihat Data
Pada form lihat data pada kolom status akan terlihat obyek-obyek yang
telah melakukkan prosedur survei. Prosedur survei akan dilakukkan setelah wajib
pajak mendaftarkan obyek pajaknya pada DKP. Prosedur survei ini akan
dilakukkan oleh pihak-pihak terkait termasuk wajib pajak untuk mengetahui
kebenaran obyek di lapangan. Setelah wajib pajak mendaftar dan telah didata,
maka wajib pajak akan diberikan form survei kosong yang digunakan sebagai
bukti pada proses survei.
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Hasil yang diinginkan dari form pendaftaran ini adalah berupa tanda
bukti pendaftaran dari obyek pajak. Untuk hasil cetak bukti pendaftarannya dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.15 Form Cetak Surat Bukti

Gambar 4.16 Hasil Cetak Surat Bukti

105

D3. Form Penetapan
Setelah wajib pajak melakukkan pendaftaran, selanjutnya adalah
menetapkan semua unsur-unsur biaya dari obyek pajak. Biaya-biaya ini akan
dihitung dan ditetapkan. Form penetapan akan terbuka jika user meng klik tombol
penetapan

pada submenu. Prosedur penetapan ini berfungsi untuk mencatat

pemasukan kas yang akan diterima DKP dan juga mengesahkan pajak dari obyek
pajak. Form penetapan dapat dilihat pada gambar 4.17 di bawah ini:

Gambar 4.17 Form Penetapan
Hasil yang diinginkan dari form penetapan ini adalah berupa tanda bukti
penetapan dari obyek pajak. Untuk hasil cetak bukti penetapannya dapat dilihat
pada gambar pada halaman berikutnya.
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Gambar 4.18 Form Cetak Surat Keputusan Pajak Daerah

Gambar 4.19 Hasil Cetak Surat Keputusan Pajak Daerah
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D4. Form Pembayaran
Setelah nilai obyek pajak ditetapkan, selanjutnya adalah prosedur
pembayaran. Pembayaran pajak ini dapat dilakukkan langsung pada DKP. Data
pembayaran akan dihitung sesuai dengan jumlah tarif pajak yang telah ditetapkan.
Untuk membuka form pembayaran, user dapat mengklik tombol

pada menu

transaksi. Form pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.17 di bawah ini.

Gambar 4.20 Form Pembayaran
Hasil yang diinginkan dari form pembayaran ini adalah berupa tanda bukti
pembayaran dari obyek pajak. Untuk hasil cetak bukti pembayarannya dapat
dilihat pada gambar pada halaman berikutnya.
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Gambar 4.21 Form Cetak Tanda Bukti Pembayaran

Gambar 4.22 Hasil Cetak Surat Tanda Bukti Pembayaran
D5. Form Survei
Untuk melakukkan survei, wajib pajak terlebih dahulu harus mencetak
form survei. Untuk masuk ke form survei, operator dapat mengklik tombol

.
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Operator dapat mencetak form survei dengan masuk ke tampilan cetak form dan
memasukkan nomer registrasi dari obyek pajak yang dimiliki wajib pajak.
Gambar form survei dapat dilihat pada gambar 4.23 di bawah ini.

Gambar 4.23 Form Survei
Hasil yang diinginkan dari form survei ini adalah berupa tanda bukti survei
dari obyek pajak di lapangan, yang digunakan sebagai perbandingan dengan data
yang tercatat. Untuk hasil cetak bukti survei dapat dilihat pada gambar dibawah
ini dan lajutanya pada halaman berikutnya.

Gambar 4.24 Form Cetak Hasil Survei
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Gambar 4.25 Hasil Cetak Data Hasil Survei
D6. Form Tagihan
Form tagihan ini digunakan untuk memeriksa sisa pembayaran yang
belum dilunasi oleh wajib pajak. Untuk masuk ke form tagihan, operator dapat
mengklik tombol
halaman berikutya.

. Gambar form tagihan dapat dilihat pada gambar 4.26 pada
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Gambar 4.26 Form Tagihan
Hasil yang diinginkan dari form tagihan ini adalah berupa hasil cetak
tagihan obyek pajak, yang digunakan sebagai bukti pembayaran tunggakan. Untuk
hasil cetak surat tagihan dapat dilihat pada gambar dibawah ini dan lajutanya pada
halaman berikutnya.

Gambar 4.27 Form Cetak Surat Tagihan
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Gambar 4.28 Hasil Cetak Surat Tagihan
D7. Form Penyelenggaraan
Setelah semua proses penyelenggaraan dapat dilalui oleh wajib pajak,
maka akan dikeluarkan surat ijin penyelenggaraan reklame. Surat ijin ini akan
dikeluarkan jika wajib pajak tidak memiliki tunggakan keuangan, baik untuk
jaminan bongkar, total pajak dari obyek pajaknya maupun selisih sisa kurang
bayar survei dengan data pajak tersimpan. Form ini dapat terbuka jika user
mengklik tombol
pada halaman berikutnya.

. Form penyelenggaraan dapat dilihat pada gambar 4.29
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Gambar 4.29 Form Penyelenggaraan
Hasil yang diinginkan dari form penyelenggaraan ini adalah berupa surat
ijin penyelenggaraan reklame, sehingga reklame telah sah sebagai obyek pajak.
Untuk hasil cetak surat ijin penyelenggaraan dapat dilihat pada gambar dibawah
ini dan hasil cetak di halaman berikutnya.

Gambar 4.30 Form Cetak Penyelenggaraan
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Gambar 4.31 Hasil Cetak Penyelenggaraan
D8. Form Sistem Informai Geografis
Form SIG ini merupakan form pembantu dalam proses administrasi dan
survei lapangan. Form ini berfungsi untuk memantau dan melaporkan penempatan
ataupun koordinat dari obyek pajak. Form ini juga menyajikan data posisi dalam
bentuk gambar, sehingga memudahkan bagian lapangan untuk mencari posisi
karena memperkecil lingkup pencarian obyek. Form ini dapat terbuka jika user
meng klik tombol
dibawah ini.

. Gambar form SIG dapat dilihat pada gambar 4.32
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Gambar 4.32 Form Sistem Informai Geografis (SIG)
Hasil yang diinginkan dari form SIG ini adalah berupa hasil cetak gambar
letak ataupun posisi dari obyek pajak. Untuk hasil cetak gambar SIG dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.33 Hasil Cetak Gambar Sistem Informai Geografis
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E. Menu Laporan
Laporan yang akan disajikan dalam aplikasi ini berupa laporan rekapitulasi
transaksi perperiode tergantung jenis reklame. Laporan hasil perbandingan akan
ditampilkan dalam bentuk grafik (chart) perbandingan. Menu-menu rekapitulasi
dan hasil laporan akan muncul setelah user mengklik tombol

. sedangkan

laporan realisasi untuk obyek reklame dapat langsung disajikan dengan meng klik
tombol

. Penjelasan untuk masing-maasing form akan dijelaskan pada

penjelasan di bawah ini:
E1. Form Laporan Realisasi
Laporan realisasi merupakan laporan yang menunjukkan obyek reklame
yang secara fisik telah dipasang, laporan ini menunjukkan pemilik, ukuran, jenis,
tempat dan jumlah pajak dari obyek pajak. user dapat menampilkan menu laporan
realisasi dengan meng klik tombol

yang terdapat di kanan atas layar, maka

akan muncul tampilan seperti gambar 4.34.

Gambar 4.34 Laporan Realisasi
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Hasil cetak laporan realisasi dapat dilihat pada gambar 4.35 dibawah ini.

Gambar 4.35 Hasil Cetak Laporan Realisasi
E2. Form Rekapitulasi Jambong
Form rekapitulasi jambong merupakan laporan yang menunjukkan jumlah
jambong yang telah dicatat dan dibayar. Laporan rekapitulasi ini hanya bersifat
tampilan. User dapat menamplilkan menu laporan rekapitulasi jambong dengan
meng klik tombol

, maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.36.

Gambar 4.36 Laporan Rekapitulasi Jambong
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E3. Form Rekapitulasi SKPD
Form rekapitulasi SKPD merupakan laporan yang menunjukkan jumlah
obyek yang telah ditetapkan dan menunjukkan pajak dari obyek pajak telah
disahkan. User dapat menamplilkan menu laporan rekapitulasi SKPD dengan
meng klik tombol

, maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.37 di

bawah ini.

Gambar 4.37 Laporan Rekapitulasi SKPD
E4. Form Rekapitulasi SIPR
Form rekapitulasi SIPR merupakan laporan yang menunjukkan jumlah
obyek yang telah diselenggarakan. User dapat menamplilkan menu laporan
rekapitulasi SIPR dengan meng klik tombol
seperti gambar 4.38 pada halaman berikutnya.

, maka akan muncul tampilan
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Gambar 4.38 Laporan Rekapitulasi SIPR
E5. Form Rekapitulasi STPD
Form rekapitulasi STPD merupakan laporan yang menunjukkan jumlah
tagihan dan setoran setiap obyek. User dapat menamplilkan menu laporan
rekapitulasi SIPR dengan meng klik tombol

, maka akan muncul tampilan

seperti gambar 4.39 dihalaman berikutnya.

Gambar 4.39 Laporan Rekapitulasi STPD
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E6. Form Laporan Pendukung
Form laporan pendukung merupakan form yang berisi beberapa laporan
tambahan yang diperlukan sebagai dokumentasi termasuk juga laporan
perbandingan. User dapat menamplilkan menu laporan rekapitulasi SIPR dengan
meng klik tombol

, maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.40 dibawah

ini dan contoh cetak laporan pada halaman berikutnya.

Gambar 4.40 Form Laporan Pendukung

Gambar 4.41 Hasil Cetak Laporan Pendukung Rekapitulasi Jambong
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Gambar 4.42 Hasil Cetak Rekapitulasi Tagihan

Gambar 4.43 Hasil Cetak Laporan Perbandingan Pemasukan Kas
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Hasil cetak laporan perbandingan pemasukan kas di halaman sebelumnya
merupakan hasil yang diperoleh dari rekapitulasi transaksi pajak reklame. Laporan
ini menunjukkan banyaknya transaksi dan jumlah pemasukkan yang diterima oleh
DKP selama satu periode. Laporan ini menjelaskan perbandingan antara hasil
yang diperoleh tanpa melakukkan proses survei dengan hasil yang diperoleh
melalui proses survei. Hasil yang didapat adalah berupa kenaikan pendapatan
yang didapat dari selisih obyek yang melakukkan kecurangan yang diketahui dari
proses survei lapangan, sehingga perolehan yang didapatkan oleh DKP menjadi
lebih optimal.
E7. Form Pemantauan
Form pemantauan merupakan form yang berisi laporan siklus perijinan
obyek pajak. Form ini menyajikan laporan kepada wajib pajak mengenai jalur
perijinan yang telah dilaluinya. Wajib pajak dapat melihat posisi jalur
administrasinya dengan memasukkan nomer registrasi pada form isian, maka akan
muncul tampilan seperti gambar 4.44 dibawah ini.

Gambar 4.44 Form Pemantauan
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Jika inputan sesuai maka akan muncul beberapa pesan seperti gambar 4.45
dibawah ini.

Gambar 4.45 Form Pesan Pemantauan
4.4 Uji Coba Dan Evaluasi Sistem
Setelah dilakukan proses implementasi, proses selanjutnya adalah uji coba
dan evaluasi sistem dengan tujuan untuk mengetahui bahwa aplikasi yang telah
dibuat telah sesuai dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Uji
coba sederhana ini dilakukkan dengan memeriksa tiap fungsi pada form, apakah
telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Contoh uji coba ini akan
dilakukkan pada form pendaftaran. Berikut ini adalah uji coba yang akan
dilakukkan.
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A. Uji input Form Master Wajib Pajak

Gambar 4.46 Uji Form Master Wajib Pajak
Tabel 4.1 Test Case Form Master Wajib Pajak
Test
case
1
2

Tujuan

Input

Menyimpan data Wajib
Pajak (WP)
Merubah data Wajib Pajak
(WP)

Data form
pendaftaran Wajib
Pajak
Data Wajib Pajak

Output yang diharapkan

Status

Record data baru
tersimpan pada database

Sukses

Record data perubahan
tersimpan pada database

Sukses

B. Uji Form Pendaftaran

Gambar 4.47 Uji Form Pendaftaran
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Tabel 4.2 Test Case Form Pendaftaran
Test
case
1

2

3
4

Tujuan

Output yang diharapkan

Status

Data wajib pajak
dan obyek pajak

Record data tersimpan
pada database

Sukses

Data transaksi
pendaftaran

Laporan tampil sesuai
dengan yang
diinputkan, berupa
hasil cetak laporan.
Menyimpan posisi
koordinat pada peta
Form survei kosong

Sukses

Input

Menyimpan data
permohonan
(pendaftaran) reklame
Menampilkan dan
mencetak laporan bukti
permohonan
(pendaftaran) reklame
Menentukan posisi
peletakan obyek
Mencetak form survei

Data jalan
Data obyek pajak

Tabel 4.3 Fungsi Obyek Desain Form Pendaftaran
No

Nama Obyek

input

text box(No.Surat)
1

Status
Sukses

handling

-

12345

(kosong)/xx12

Gagal

text box(luas)
2

Gagal

24

Sukses
16

combo box(status tanah)
3

Sukses

(kosong)

combo box(sudut pandang)
4

Gagal
Gagal

(kosong)

1

combo box(sisi)
5

-

PEMERINTAH

Sukses
Gagal

(kosong)

-

Sukses
Sukses
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1

text box(isi reklame)
6

Sukses

-

Gagal
(kosong)

Mie 87

Sukses

-

C. Uji hasil
1. Jenis papan reklame <20 m
2. Jalan Hangtuah (kelas jalan utama)
3. Ukuran 5x3
4. Lama penyeleggaraan 2 tahun
5. Nilai pajak pada tabel sebesar Rp. 257.400,00
Perhitungan manual
1. NJOP = 337.500
2. Nilai Strategis = 692.100
3. Nilai Sewa = Nilai Strategis + NJOP
= 692.100+ 337.500
= 1.029.600
4. Tarif = Nilai Sewa x Tarif pajak
= 1.029.600 x 25%
= 257.400
5. Pajak = P x L reklame x Tarif x Jumlah x Lama pemasangan
= 5 x 3 x 257.400 x 1 x 2 tahun (tergantung satuan periode pemasangan)
= ± 7.722.000
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Perhitungan pada sistem
1. Inputkan data obyek sesuai dengan data identifikasi
2. Simpan data obyek

Gambar 4.48 Uji Hasil Form Pendaftaran
3. Pada form penetapan nilai pajak dari obyek pajak akan langsung dihitung dan
ditetapkan. User juga dapat langsung melihat dan mencetak laporan dari
obyek yang ditetapkan tersebut tanpa harus merekapitulasi lagi. Hasil yang
diperoleh dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.49 Hasil Uji Form Pendaftaran
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D. Uji input Form Penempatan

Gambar 4.50 Uji Form Penempatan
Tabel 4.4 Test Case Form Penempatan
Test
case
1
2

Tujuan

Memposisikan obyek
Menentukan
penempatan

Input

Koordinat peta
Sisi dan Blok

Output yang diharapkan

Status

Posisi tersimpan
Penempatan tersimpan

Sukses
Sukses

Form penempatan akan muncul jika user memilih nama jalan pada form
pendaftaran.
Jika lokasi dalam status kosong maka akan muncul pesan kesalahan.

Seting posisi dilakukkan dengan meng klik kanan tombol mouse pada peta, akan
muncul pesan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.51 Pesan Kesalahan Form Penempatan
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Klik kanan pada peta dan harus berada dibagian range/sisi jalan (buffer) yang
dipilih.

Gambar 4.52 Uji Range Form Penempatan
Jika tidak sesuai akan muncul pesan kesalahan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.53 Pesan Kesalahan Range Form Penempatan
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E. Evaluasi
Dari beberapa uji coba yang dilakukkan menggunakan data random, aplikasi
ini dapat memberikan laporan ketidak sesuaian potensi yang terjadi, sehingga
dengan selisih nilai yang didapat, akan dapat meningkatkan perolehan PAD. Hasil
evaluasi dapat dilihat pada gambar 4.54 dibawah ini.

Gambar 4.54 Laporan Perbandingan Nilai
Record data yang dilingkari merupakan data perijinan yang tidak sesuai.
Tindakan yang dilakukkan DKP adalah dengan melayangkan Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas selisih pajak tersebut. Jika selisih
pajak tidak dilunasi sampai pada batas waktu pembayaran, maka akan dikeluarkan
surat peringatan sebanyak dua kali masa tenggang dan pada surat ketiga akan
dilakukkan pencairan jambong dan pembongkaran pada obyek tersebut.
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Dengan bantuan SIG, tata peletakan obyek dapat diatur dengan lebih baik,
pimpinan juga dapat memantau keberadaan obyek pajak yang telah mengalami
pembongkaran, habis masa berlaku dan obyek yang memiliki tunggakan
pembayaran. Disamping itu, dengan laporan potensi ini, DKP dapat membatasi
penyelenggaraan reklame disuatu jalan, sehingga keindahan kota dapat terjaga.
Gambar laporan potensi dapat dilihat pada gambar 4.55 dan 4.56.

Gambar 4.55 Pemantauan Potensi

Gambar 4.56 Potensi Tersedia

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Aplikasi ini memiliki sistem yang tertib administrasi serta birokrasi yang tidak
berbelit-belit

sehingga

dapat

mengefisienkan

proses

perijinan

dan

penyelenggaraan yang membutuhkan waktu dua sampai tiga hari menjadi
hanya beberapa jam. Sistem ini melakukkan perhitungan pajak dengan cepat
karena tanpa melalui identifikasi perhitungan dan dengan hasil yang sama
dengan perhitungan manual. Selisih nilai potensi di lapangan yang
diperhitungkan dari prosedur survei dengan data yang tercatat juga dapat
memberikan pendapatan asli daerah tambahan bagi DKP Denpasar.
2. Dengan penerapan SIAP ini, DKP dapat melihat semua potensi pajak yang
tidak sesuai, sehingga ketidak sesuaian potensi dapat segera ditindak lanjuti.
3. Evaluasi potensi pajak dalam pengelolaan SIG yang ada pada aplikasi ini,
memungkinkan DKP untuk memantau penyebaran reklame, dapat mengetahui
potensi obyek pajak yang sesuai dan tidak sesuai, dapat memeriksa data masa
berlaku obyek, dan dapat mengevaluasi permohonan yang tertunda.
5.2. Saran
Dengan menggunakan sistem ini, pemecahan masalah khususnya pada
aspek perijinan dan birokrrasi serta permasalahan yang timbul dapat lebih cepat
diminimalisir. Alih teknologi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi kinerja,
kemampuan dan kemandirian SDM, melalui terminologi reklame yang mudah
dimengerti baik penyelenggara maupun pegawai dinas pendapatan.
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