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ABSTRAK  

 

 PT Deteksi Basket Lintas adalah perusahaan dalam bidang olahraga yaitu 

dengan mengelola Developmental Basketball League kompetisi basket bagi pelajar 

terbesar di Indonesia, dengan berdiri sejak 2008. Perusahaan yang awal bertempat di di 

Gedung Graha Pena Surabaya dan sekarang berpinadah di Town Square Mazzanine 

Level 2, Jl Hayam Wuruk No 6 Surabaya. Di dalam PT DBL Indonesia banya memiliki 

beberapa divisi diantaranya event, video production, finance, IT, magazine dan lain-

lainnya. PT DBL memiliki sistem infomasi salah satunya terkait dengan pajak. 

 Pada hasil kerja praktik pada PT DBL Indonesia, diketahui bahwa sudah 

terdapat aplikasi finance.mydbl yang sudah berjalan dengan baik namun setelah 

dianalisis belum terdapat adanya sistem kalkulasi untuk bagian pelaporan pajak. 

Dimana sebelumnya adanya laporan pajak masih dikelompokan dengan cara manual 

tanpa menggunakan teknologi infomasi.  

 Dengan diterapkannya aplikasi kalkulasi laporan pajak pada PT Deteksi Basket 

Lintas, maka akan diperoleh informasi laporan pajak dengan mudah dengan adanya 

penggunaan teknologi informasi. Aplikasi ini selain bisa melihat laporan pajak juga 

terdapat menambah data pajak, menghapus data pajak, dan mengubah data pajak. 

 

 Kata kunci: aplikasi, laporan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Pada zaman sekarang seperti saat ini teknologi merupakan yang sangat penting 

dalam semua aspek kehidupan. Teknologi sangat membantu kehidupan manusia 

hampir setiap kegiatan manusia saat ini menggunakan teknologi informasi tidak 

terkecuali pada PT Deteksi Basket Lintas Indonesia.    

 PT Deteksi Basket Lintas Indonesia merupakan suatu perusahaan yang berfokus 

pada olahraga basket PT Deteksi Basket Lintas Indonesia beralamatkan di Jalan 

Hayam wuruk No 6 Town Square Surabaya. PT Deteksi Basket Lintas Indonesia ini 

didirikan pada tahun 2008. Untuk membantu proses bisnisnya PT Deteksi Basket 

Lintas Indonesia menggunakan 2 plaform yakni berbasis website dan dekstop.  

 Dalam menjalankan proses bisnisnya PT Deteksi Basket Lintas Indonesia 

menggunakan dua aplikasi yang berbeda platform. Kedepannya PT Deteksi Basket 

Lintas Indonesia akan menggunakan 1 aplikasi secara keseluruhan dan dalam tahap 

pegembangan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yakni terkait dengan 

pengelolaan data pajak yang masih menggunakan cara manual dengan 

menyimpanya berkas hasil transaksi pajak lalu di simpan di gudang. Sehingga cara 

manual tersebut kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan data transaksi pajak. 

 Berdasarkan penjelasan singkat mengenai laporan pajak pada PT Deteksi Basket 

Lintas Indonesia, maka dibutuhkan suatu solusi aplikasi untuk dapat menyelesikan 

permasalahan tersebut. aplikasinya yakni aplikasi pengelolaan data pajak berbasis 

website pada PT Deteksi basket lintas Indonesia. Dengan aplikasi ini diharapkan 

nantinya membantu mengelola data pajak sehinngga dapat membantu pihak PT 

Deteksi Basket Indonesia dalam laporan pajak. 

1.2 Perumusan Masalah  

Bagaimana merancang aplikasi pengelolaan data pajak berbasis website pada PT 

DBL Indonesia? 
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1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebegai berikut: 

1. Data yang digunakan dan diolah adalah data keuangan di PT DBL Indonesia. 

2. Sistem memberikan informasi mengenai laporan pajak yang ada 

diperusahaan. 

3. Sistem dapat menambah, menghapus dan merubah laporan pajak. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari rancang bangun aplikasi berbasis website adalah mempermudah pengguna 

dalam pengelolaan data menjadikan yang lebih efektif dan efisien. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan untuk mengontrol laporan pajak  

2. Melihat data laporan pajak  

3. Menambah dan menghapus laporan pajak 

4. Merubah data laporan pajak 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan laporan Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Pajak 

pada PT DBL Indonesia Berbasis Website. 

BAB I : PENDAHULUAN  

BAB I menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah yang menjelaskan batasan yang akan dibuat oleh sistem agar 

tidak menyimpang dari batasan yang sudah ditetapkan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

BAB II menjelaskan gambaran umum PT DBL Indonesia meliputi 

sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan job description.  

BAB III : LANDASAN TEORI 

BAB III menjelasakan teori-teori terkait dengan pembuatan aplikasi 

Rancang Bangun Pengelolaan Data Pajak Berbasis Website Pada PT 
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DBL Indonesia. Landasan teori berkaitan dengan aplikasi dan juga 

database. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

BAB IV menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktik di PT DBL Indonesia yaitu menganalis sistem yang digunakan 

di PT DBL, mendesain sistem yang sudah dianalisis, implementasi 

sistem dan melakukan pembahasan pada saat sistem diimplementasikan. 

BAB V : PENUTUP  

BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan 

aplikasi laporan pajak pada PT DBL Indonesia. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah PT Deteksi Basket Lintas Indonesia 

 Didirikan pada tahun 2008 PT Deteksi Basket Lintas Indonesia diciptakan untuk 

mengelola Developmental Basketball League (DBL). Kompetisi basket pelajar terbesar 

di Indonesia. Dimulai dengan hanya 5 staf, perushaan ini sekarang memiliki staf lebih 

dari 170 karyawan. 

 Liga DBL Indonesia pada awalnya merupakan liga yang diselenggarakan oleh 

pihak Deteksi Jawa Pos. Dan liga ini berkembang dengan pesat hingga menyebar ke 

seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Jumlah penonton dan partisipan semakin 

meningkat juga tiap tahunnya.  

 Deteksi Basket Lintas saat ini memngorganisir (DBL) untuk tingkat SMA, dan 

Junior Basketball League (JRBL) untuk tingat SMP dan DBL Academy untuk basket 

tingat anak-anak, National Basketball League (NBL) untuk tingkat Professional Men 

selama lima musim termasuk Women’s Nastional Basketball League (WNBL) untuk 

tingkat Professional Womens. Untuk mengembangkan bisnis PT DBL juga memiliki 

DBL Store (toko yang menjula perlengkapan basket) dan MAINBASKET (majalah 

yang berfokus pada basket). Perusahaan ini juga mengelola dan menjalankan kegiatan 

dan tim international, seperti NBA Official Event. 
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2.2 Logo PT DBL Indonesia 

PT DBL Indonesia memiliki logo berwarna biru dengan desain sebelah kiri 

terdapat gambar berbentuk lingkaran dan tulisan nama perusahaan.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT DBL Indonesia 

 

2.3 Visi, Misi dan Tujuan PT DBL Indonesia 

 PT DBL memiliki tujuan dalam setiap penyelenggaraan liganya, tujuan yang 

ingin dicapai adalah meningkatkan kembali keinginan masyaratkat untuk olahraga 

basket dan juga selalu memberikan ide-ide yang kreatif. DBL juga berupaya untuk 

selalu mengembangkan liganya dari tahun ke tahun, mulai dari jumlah peserta hingga 

penonoton yang berpastisipasi. 

2.4 Struktur Organisasi PT DBL Indonesia 

 Dalam kelancaraan dan keberhasilan suatu perusahaan maka perlu adanya 

struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan 

baik. Berikut adalah organisasi PT DBL Indonesia: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT DBL Indonesia 
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Tugas-tugas divisi pada PT DBL Indonesia: 

ACCOUNTING 

1. Mengontrol cashflow perusahaan agar tetap sehat.  

2. Menyusun laporan keuangan perusahaan.  

3. Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di 

perusahaan.  

4. Memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk 

membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung 

pencapaian target finansial perusahaan.  

5. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat 

memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional 

maupun kondisi keuangan lainnya.  

 

PROGRAMMER  

1. Memberi keputusan untuk mengembangkan website sesuai dengan fungsi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan.  

2. Memberikan evaluasi dan solusi untuk setiap ide terhadap perkembangan aplikasi 

perusahaan dan system pendukungnya. 

3. Bertanggung jawab untuk melakukan riset, desain, dokumentasi, dan modifikasi 

aplikasi software. 

4. Memastikan semua website yang dimiliki perusahaan berjalan sebagaimana 

mestinya.General Manager. 

5. Memantau perkembangan Maintenance web, server dan hosting terhadap seluruha 

website dan aplikasi.   

 

GENERAL AFFAIRS  

1. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan perijinan yang diperlukan perusahaan.  

2. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya hubungan baik dengan lingkungan 

sekitar Perusahaan.  



8 
 

3. Bertanggung jawab terhadap pelaporan secara periodik keberadaan dan kondisi 

asset perusahaan.  

4. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya fasilitas kantor.  

5. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan kebutuhan stationary.  

 

HUMAN RESOURCES  

1. Mempersiapkan rencana kerja dan anggaran di bidang kepegawaian.  

2. Mengadakan koordinasi kerja dengan departemen lain mengenai kebutuhan 

pegawai serta mengadakan seleksi sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan 

terhadap calon pegawai (SDM). 

3. Melaksanakan, mengawasi serta mengembangkan program pelatihan dan 

pengembangan karir juga kaderisasi kepegawaian sesuai dengan pedoman 

kebijaksanaan perusahaan.  

4. Menganalisa dan merekomendasikan masalah kompensasi pegawai (lembur, 

tunjangan dan penghasilan lainnya).  

5. Bertanggung jawab atas penerapan peraturan perusahaan. Bertanggung jawab atas: 

- Staf Personalia (HRD staff). 
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2.5 Lokasi PT DBL Indonesia 

 PT DBL Indonesia berlokasi di Town Square Mezzanine Level 2 Surabaya  

a. Alamat Kantor  : Jln. Hayam Wuruk No 6, Kec. Wonokromo, Surabaya 

b. Website  : www.dblindonesia.com 

c. Telepon/Fax  : (+62)31 820 2195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Lokasi PT DBL Indonesia 

 

 

 

 

 

http://www.dblindonesia.com/
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 Dalam suatu pembuatan sistem aplikasi pengelolaan data pajak yang dengan 

pada perusahaan PT DBL Indonesia berbasis website ini. Terdapat tahapan-tahapan 

dalam menyelesaikan sebuah sistem tersebut. Tujuannya adalah agar sistem aplikasi 

yang terbuat bisa sesuai dengan rencana. 

3.1 Rancang Bangun 

  Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa 

dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan (Pressman, 2002). 

Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru 

(McLeod, 2002). Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang 

diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik (Ladjamudin, 2005). Sedangkan 

pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan 

maupun sebagian (Pressman, 2002). Bangun sistem adalah membangun sistem 

informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain (Whitten et al, 2004). 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil 

analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut 

ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

3.2 Pengelolaan Data 

Pengertian data menurut Drs.Jhon J.Longkutoy (1996: 69) mengatakan bahwa 

“Data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan 

dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukan suatu ide, objek, 

kondisi atau situasi dan lainnya”. 

Data menurut Vercellis (2009:6) adalah data merupakan sebuah representasi 

fakta yang tersusun secara terstruktur. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula 
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merepresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir 

(2006: 1) bahwa “Data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek 

atau kejadian (event)”. 

Menurut Jogiyanto (2005:2), menjelaskan “Pengolahan data yaitu manipulasi 

dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi”.  

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpilan bahwa “Pengolahan 

data adalah kegiatan manipulasi dengan memberikan sebuah masukan berupa data dan 

menghasilkan keluaran yang berupa data maupun informasi lain yang dibutuhkan sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

3.3 Website 

 Menurut Agus Hariyanto  (2015) Website adalah : “Web dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, 

suara, video dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink)”. Menurut Rohi Abdulloh 

(2015) web adalah : “Sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang 

berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan 

animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet”. Berdasarkan uraian, 

penulis menyimpulkan bahwa web adalah Sebuah software yang berfungsi untuk 

menampilkan dokumen - dokumen pada suatu web yang membuat pengguna dapat 

mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. 

3.4 Database  

 Database atau basis data di dalam buku Simarmata & Paryudi (2006), sebagai 

berikut:  

a. Menurut Stephens dan Plew (2000), adalah mekanisme yang digunakan untuk 

menyimpan informasi atau data.  

b. Menurut silberschatz, dkk (2002) mendefenisikan basis data sebagai kumpulan data 

berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan.  
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c. Menurut Ramakrishnan dan Gehrke (2003) menyatakan basisdata sebagai 

kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang 

berhubungan. 

d. Menurut McLeod, dkk (2001), adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis 

komputer milik organisasi. 

 Database juga didefinisikan sebagai suatu susunan/kumpulan data operasional 

yang lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/dikelola dan disimpan 

secara terintegrasi dengan metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu 

menyediakan informasi optimal yang diperlukan oleh pemakainya. Database diartikan 

sebagai kumpulan item data yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware 

komputer dan dengan menggunakan suatu software tertentu untuk melakukan 

manipulasi untuk memperoleh kegunaan tertentu. 

 Database dapat dianggap sebagai tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas 

data yang sudah terkomputerisasi untuk memelihara dan memuat informasi, terutama 

bila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Karena itu database harus melalui proses 

komputasi dalam pengelolaannya. 

 Jika dilihat dari segi bahasa maka database juga dapat disebut basis data. Suatu 

data dapat dimaksudkan informasi yang diperoleh dan disimpan sedangkan basis adalah 

semacam perkumpulan atau tempat berkumpul. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

arti dari database adalah kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya 

disimpan dalam suatu media, umumnya adalah di komputer. 

 Namun dibalik itu terdapat fungsi-fungsi lain dari penggunaan database, yakni 

sebagai berikut: 

1. Suatu data dapat dikelompokkan dengan tujuan mempermudah proses 

identifikasi data, pengelompokkan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

seperti membuat beberapa tabel atau dengan field yang berbeda-beda. Sebagai 

contoh suatu DBMS pada perbankan dapat mencari informasi user dengan lebih 

cepat karena sudah dikelompokkan masing-masing. 

2. Menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu software DBMS dapat di-setting 

agar mampu mengenali duplikasi data yang terjadi saat diinput. Hal ini 
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dikarenakan sifat database yang dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem kata kunci 

atau Primary Key. 

3. Mempermudah penggunaan hampir di semua sisi seperti memasukkan data baru, 

meng-update atau bahkan menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi. 

Didukung dengan tampilan atau tata muka yang sudah disediakan menggunakan 

aplikasi tertentu. 

4. Menjadi solusi terbaik dari penggunaan kertas sebagai media penyimpanan yang 

kurang efektif dan banyak memakan ruang. Dengan adanya database maka file 

dapat disimpan secara digital. 

5. Suatu database juga dapat menjadi alternatif lain terkait masalah penyimpanan 

ruang dalam suatu aplikasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari media 

penyimpanan oleh kebanyakan aplikasi komputer. 

 

 Dengan adanya hal ini suatu sistem manajemen database juga dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Di 

bawah ini adalah jenis-jenis database yaitu: 

1. Operational Database 

Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat 

dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini mereka juga dapat 

disebut Subject Area Database (SADB), transaksi database atau produksi database. 

Contoh dari Operational Database adalah database yang digunakan pelanggan, 

database akuntansi dan lain-lain. 

2. Relational Database 

Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling popular, hal ini dikarenakan 

dengan menggunakan Relational Database, user dapat mengakses atau mencari 

informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Query yang dilakukan juga dapat 

melibatkan beberapa tabel karena fungsi relasi ini. 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-primary-key/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-dan-fungsi-komputer/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-organisasi/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-produksi/
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3. Distributed Database 

Sesuai dengan namanya database yang satu ini dapat mendistribusikan data-

data secara tersebar namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-

sama. Database jenis ini biasanya digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan 

yang terdiri dari beberapa cabang, agar dapat memudahkan user mengakses data dari 

tempat satu ke tempat lainnya. 

4. External Database 

Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal, data yang 

disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam 

database ini akan lebih mudah karena diperuntukkan bagi publik dan disamping itu 

juga lebih efisien karena tidak perlu mencari informasi dari internet. 

3.5 Pajak 

Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum . 

Waluyo (2011) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut lebih 

memfokuskan pada fungsi budgetir dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai 

fungsi lainnya yang fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam 

memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, 

yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga 

akan mewarnai titik berat diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya 

beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. Adapun syarat-Syarat 

https://www.nesabamedia.com/sejarah-internet-dan-perkembangan-internet/
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Pemunggutan Pajak Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut.  

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurids)  

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak 

penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang 

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usah tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 

23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan 

pajak penghasilan pasal 23 yaitu pasal 23 undang-undang pajak penghasilan yang 

diikuti dengan aturan pelaksanaan. 

 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari 

obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

masingmasing, hadiah berupa undian, transaksi saham, transaksi derivatif perdagangan 

di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang 

diterima oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk 

tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, usaha sewa atas tanah atau 

bangunan, penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan 

peraturan pemerintah. 

 Pada bagian finace PT Deteksi Basket Lintas Indonesai dalam urusan pajak 

transaksi dengan vendor mengunakan pajak jenis PPH 4 ayat 2 yaitu pajak yang 

dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa 
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jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. 

Dengan potongan pajak setiap transasksi dengan PT DBL Indonesia sebesar 10%. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Dalam bab ini membahas tentang hasil pengerjaan sistem serta metode 

penelitian terhadap Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Pajak Pada PT Deteksi 

Basket Lintas Indonesia Berbasis Website. 

4.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Dalam proses pengelolaan pajak yang sedang berjalan di PT Deteksi Basket 

Lintas Indonesia menggunakan cara yang manual, dengan mencetak setiap kali transaksi 

dengan vendor lalu hasil cetak akan disimpan di gudang dengan membutuhkan ruang 

yang cukup besar. Sehingga kurangnya efektif dan efisien jika user dalam pengelolaan 

data pajak. 

4.2 Analisi Sistem Yang Diusulkan 

 Pada rancangan tahapan yang dilakukan penulis untuk merancang sistem yang 

akan diusulkan untuk membuat sistem yang baru. Supaya dalam melakukan pengelolaan 

data pajak lebih mudah dan bisa menyelesaikan masalah dari cara pengelolaan data 

yang manual. Berdasakan hasil analisa sistem yang berjalan, maka dirancanglah suatu 

sistem untuk memudahkan proses pengelolaan data pajak di PT DBL Indonesia. 

4.3 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem meliputi perancangan diagram UML (Unifed 

Modelling Language) yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram serta perancangan desain antar muka (prototype). 

a. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram menggambarkan terkait dengan fungsionalitas yang 

diharapkan sebuah sistem. Yang dibahas adalah terkait “apa” yang dilakukan oleh 

sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case menjelaskan sebuah interaksi antara 

user dengan sistem. Berikut adalah use case diagram yang dibangun pada laporan tugas 

akhir ini. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram Aplikasi Pengelolaan Data Pajak 

Use Case pada gambar diatas menjelaskan apa yang dilakukan oleh user. Pada aplikasi 

yang dibuat user melakukan login, melihat data pajak, menambah data pajak, 

menghapus data pajak, dan mencetak data pajak. User juga bisa mengelola data vendor 

seperti melihat data vendor, menambah data vendor, menghapus data vendor dan 

mengedit data vendor. 

b. Activity Diagram  

Activity Diagram menjelaskan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang, bagaimana masing–masing dari alur berawal yang mungkin terjadi dan 

keputusan mereka akan mengakhiri. 
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Berikut adalah Activity Diagram yang terdapat pada sistem yang akan dibangun 

ini. 

1. Activity Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login 

Proses login user sudah memiliki akun dengan memasukan username dan 

password untuk bisa masuk kedalam sistem halaman utama. 

2. Activity Diagram Data Pajak 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.3 Activity Diagram Data Pajak 
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 Proses setelah login user memilih data pajak, user bisa melakukan melihat 

 jumlah data pajak, menghapus, dan mengedit data pajak. 

3. Activity Diagram Tambah Pajak 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Tambah Pajak 

Proses setelah login jika user memilih tambah data pajak, maka user bisa      

menambahkan data pajak dengan mengisi form tambah data pajak dan menekan 

button submit. 
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4. Activity Diagram Laporan Pajak 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Laporan Pajak 

 Proses setelah login jika user memilih laporan pajak, maka user bisa 

 mencetak data pajak dengan mernyortir data terlebih dahulu yang sesuai 

 dengan kebutuhannya. 

5. Activity Diagram Tambah Data Vendor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Tambah Data Vendor 
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Proses setelah login jika user memilih data vendor, maka user bisa  melakukan 

melihat data vendor, mengedit dan menghapus data. 

6. Activity Diagram Data Vendor 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Data Vendor 

Proses setelah login jika user memilih data vendor, maka user bisa  melakukan 

melihat data vendor, mengedit dan menghapus data. 

c. Sequence Diagram  

 1. Sequence Diagram Login 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sequance Diagram Login 
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Sequence Diagram Login diawali user memasukan uername dan password jika akun 

benar maka masuk halaman dashboard, jika salah akun maka akan tetap dihalaman 

login 

 2. Sequence Diagram Data pajak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Sequance Diagram Data Pajak 

Sequence Diagram Data pajak user setelah berhasil login user memilih data pajak 

dihalaman tersebut user bisa melihat, mengubah dan menghapus data pajak. 

 3. Sequence Diagram Tambah data pajak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sequance Diagram Tambah Data Pajak 

Sequence Diagram Tambah data pajak user setelah login memilih halaman tambah data 

pajak setelah itu user mengisi form dan menekan tombol simpan. 
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 4. Sequence Diagram Laporan pajak 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sequance Diagram Laporan Pajak 

Sequence Diagram Laporan pajak user setelah login memilih laporan pajak dimana user 

akan mengfiltar data yang sesuai kebutuhan dan mencetak data tersebut. 

 5. Sequence Diagram Data vendor 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sequance Diagram Data Vendor 

Sequence Diagram Data vendor user setelah berhasil login user memilih data vendor 

dihalaman tersebut user bisa melihat, mengubah dan menghapus data vendor. 
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 6. Sequence Diagram Tambah data vendor 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sequance Diagram Tambah Data Vendor 

Sequence Diagram Tambah data vendor user setelah login memilih halaman tambah 

data pajak setelah itu user mengisi form dan menekan tombol simpan. 

d. Class Diagram 

 Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Class diagram menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu 

sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

packagedan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, 

asosiasi, dan lain-lain. 
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 Berikut ini adalah Class Diagram yang akan dibangun:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Class Diagram 

Dalam class diagram pada sistem ini terdapat 5 class yaitu login, user, sistem, pajak dan 

vendor. 
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4.4 Implementasi 

4.3.1 Desain UI/UX 

 A. Login 

  

  

 

 

 

 

   

Gambar 4.15 Halaman Login dan Sign Up 

Dalam halaman login ini terdapat dua fitu yaitu login dan sign up. Apabila user 

sudah memiliki akun bisa langsung memasukan username dan password dan 

menekan button login. Sedangkan pada Sign Up berfungsi apabila userbelum 

memiliki akun sehingga perlunya daftar dengan mengisi username dan password 

lalu menekan button sign up.  
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B. Dashboard 

 

  

 

 

 

  

Gambar 4.16 Halaman Dashboard 

Pada halaman Dashboard terdapat tampilan jumlah data pajak dan jumlah data 

vendor. Dan adanya combo box untuk pengelolaan data pajak dan vendor. 

C. Data Pajak 

 

Gambar 4.17 Halaman Data Pajak 

Pada halaman data pajak user bisa melihat dan mengelola data tersebut dengan 

bisa mengedit dan menghapus data pajak. 
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D. Tambah Data Pajak 

 

Gambar 4.18 Halaman Tambah Data Pajak 

Dalam sistem ini user memasukan data transaksi pajak dengan memilih vendor 

terlebih dahulu, setelah itu memasukan tanggal, penghasilan dan potongan pajak. 

Setelah itu tekan button sumbit jika user ada perubahan maka tekan button reset. 

E. Edit Data Pajak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Edit Data Pajak 

Pada sistem ini user bisa mengubah isi data pajak yang sebelumnya user melihat 

data pajak dan menekan button edit. Setelah data diedit makan menekan button 

simpan. 
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F. Laporan Pajak 

 

Gambar 4.20 Halaman Laporan Pajak 

Sistem di halaman ini user bisa mencetak laporan pajak sesuai kebutuhannya. 

Jadi user mernyortir data pajak berdasrakan nama, tahun dan bulan. Setelah 

mimilih sesuai kebutuhan user menekan button tampilkan dan apabila ingin 

dicetak hasil sortiran tersebut maka user menekan button cetak. 

G. Cetak Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Halaman Cetak Laporan pajak 

User setelah mengfilter data pajak lalu menekan tompbol cetak dan print data. 
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H. Data Vendor 

 

Gambar 4.22 Halaman Data Vendor 

Dalam halaman ini user bisa melihat data-data vendor yang telah diinputkan 

sebelumnya, user juga bisa mengedit dan menghapus data. 

I. Tambah Data Vendor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Halaman Tambah Data Vendor 

 Pada sistem menambah data vendor user bisa menambahkan data vendor 

dengan mengisi data secar lengkap dan menekan button simpan. Apabila 

terdapat perubahan sebelum disimpan user menekan button reset. 
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J. Edit Data Vendor 

 

Gambar 4.24 Halaman Edit Data Vendor 

Pada sistem ini user bisa mengubah isi data vendor yang sebelumnya user 

melihat data vendor dan menekan button edit. Setelah data diedit makan 

menekan button simpan. 
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F. Testing Aplikasi 

Nama   :  Vivin Ernawati  

Jabatan : Manager Finance 

 

No Variabel Testing Tidak 

Sesuai 

Kurang 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1 Tampilan Login      

2 Halaman 

Dasboard 

     

3 Tambah Data 

Pajak 

     

4 Tampil, Edit, 

Delete data Pajak 

     

5 Cetak Data Pajak      

6 Tambah Data 

Vendor 

     

7 Tampil, Edit, 

Delete data 

Vendor 

     

 

  Tabel 1 Hasil Testing Sistem 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya bisa disampaikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Setelah menganalisa permasalahan penulis menghasilkan suatu aplikasi 

pengelolaan data pajak dengan efektif seprti menambah data, edit data dan hapus 

data. Selain itu aplikasi juga bisa mencetak data pajak dengan sesuai kebutuhan 

user. 

2. Sistem dapat melakukan pengelolaan data vendor mulai dari tambah, edit dan 

hapus 

5.2 Saran 

 Dari uraian dan pembahasan pada bab selanjutnya, saran yang dapat mendukung 

pengembangan aplikasi adalah  

1. Adanya hak akses seluruh karyawan  

2. Adanya notifikasi apabila ada salah dalam input data  

3. Penambahan fitur profile user  
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