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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Implementasi 

4.1.1. Implementasi Database 

Implementasi database dibuat menggunakan software 

Microsoft SQL Server 2008, berikut hasil 

implementasi database tersebut: 

a. Tabel Profil Wajib Pajak 

 

Gambar 4.1. Tabel Profil Wajib Pajak 

Tabel profil wajib pajak berfungsi untuk 

penyimpanan data profil wajib pajak pada form 

profil wajib pajak. Tabel profil wajib pajak tidak 

terdapat field yang Primery Key karena hanya 

menyimpan untuk bukti penandatangan. Pada 

field NPWP, NAMA, ALAMAT, NO. TELP, 
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NPWP PENANDATANGAN, NAMA 

PENANDATANGAN tidak boleh null atau tidak 

boleh kosong. Sedangkan field NPWP KUASA, 

NAMA KUASA tidak diwajibkan untuk diisi 

atau boleh null. 

 

b. Tabel Identitas Pajak 

  

Gambar 4.2. Tabel Identitas Pajak 

 Tabel identitas pajak berfungsi untuk 

menyimpan data identitas dari bukti potong 

pegawai tetap (A1), bukan pegawai tetap (Tidak 

Final) dan bukan pegawai (Final). Terdapat field 
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ID sebagai Primary Key, dengan arti yaitu data 

tersebut tidak dapat diisi dengan data yang sama. 

Pada Column Properties, tipe data menggunakan 

value “int” agar data tersebut berisi angka. Pada 

Identity Specification dengan value “Yes”, (Is 

Identity) dengan value “Yes”, Identity Increment 

dengan value “1” dan Identity Seed dengan value 

“1” agar data terisi secara otomatis dan urut pada 

saat tabel identitas pajak menerima data. Pada 

field masa_jabatan, jenis kelamin, status, 

jumlah_tanggungan, jabatan diperbolehkan null 

karena hanya terdapat pada data pegawai tetap 

(A1). Sedangkan pada data bukan pegawai tetap 

(Tidak Final) dan bukan pegawai (Final) tidak 

terdapat data tersebut. 

 

c. Tabel Rincian Pajak 

 

Gambar 4.3. Tabel Rincian Pajak 
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 Tabel rincian berfungsi untuk menyimpan 

data rincian seperti gaji, pemotongan pajak. Pada 

tabel rincian tidak terdapat field yang Primery 

Key karenatabel rincian merupakan lanjutan dari 

tabel identitas pajak. Dan relasi untuk 

menggabungkan tabel identitas pajak dan rincian 

pajak adalah field NPWP jadi tabel akan 

meyimpan data rincian dengan NPWP yang sama 

dengan yang ada di tabel identitas pajak. 

 

d. Tabel Pemotongan Pajak 

 

Gambar 4.4. Tabel Pemotongan Pajak 

Tabel pemotongan pajak berfungsi untuk 

menyimpan data daftar pemotongan. Pada field 
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ID sebagai Primery Key, dengan arti yaitu data 

tersebut tidak dapat diisi dengan data yang sama. 

Pada Column Properties, tipe data menggunakan 

value “int” agar data tersebut berisi angka. Pada 

Identity Specification dengan value “Yes”, (Is 

Identity) dengan value “Yes”, Identity Increment 

dengan value “1” dan Identity Seed dengan value 

“1” agar data terisi secara otomatis dan urut pada 

saat tabel identitas pajak menerima data. 

 

e. Tabel Setor Pajak 

 

Gambar 4.5. Tabel Setor Pajak 

Tabel setor pajak berfungsi untuk 

meyimpan data setor pada form setor pajak. Pada 

field ID sebagai Primery Key, dengan arti yaitu 
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data tersebut tidak dapat diisi dengan data yang 

sama. Pada Column Properties, tipe data 

menggunakan value “int” agar data tersebut 

berisi angka. Pada Identity Specification dengan 

value “Yes”, (Is Identity) dengan value “Yes”, 

Identity Increment dengan value “1” dan Identity 

Seed dengan value “1” agar data terisi secara 

otomatis dan urut pada saat tabel identitas pajak 

menerima data. 

 

4.1.2. Implentasi User Interface (UI) 

Implementasi user interface (UI) dibuat 

menggunakan software Microsoft Visual Studio 2010, 

berikut hasil implementasi tersebut: 

1. Form Login 

 

Gambar 4.6. form login 

Form Login adalah tampilan pertama pada 

saat aplikasi dijalankan. User harus memasukkan 

Username dan Password untuk dapat masuk 

untuk melanjutkan ketahap selanjutnya. 
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Username dan Password akan kosong secara 

otomatis jika data tidak benar. 

 

2. Form Pengisian NPWP 

 

Gambar 4.7. Form Pengisian NPWP 

 Form pengisian NPWP adalah tampilan 

untuk mengisikan NPWP perusahaan oleh User 

sebelum melakukan tahap selanjutnya. 

 

3. Form Profil Wajib Pajak 

 

Gambar 4.8. Form Profil Wajib Pajak 

Form Profil Wajib Pajak adalah tampilan 

untuk mengisi identitas perusahaan dan 

penandatangan. User harus melakukan pengisian 
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pada npwp, nama, alamat, nomor telepon, npwp 

penandatangan, nama penandatangan karena 

wajib diisi untuk identitas perusahaan dan 

penandatangan pada saat pencetakan SPT, 

pemotongan ataupun setor. 

 

4. Form Halaman Utama, Isi SPT dan Pilih SPT 

 

Gambar 4.9. Form Halaman Utama 

 

Gambar 4.10. Form Halaman Utama Isi SPT 

 

Gambar 4.11. Form Halaman Utama Pilih SPT 

Form halaman utama adalah tampilan setelah 

User melakukan pengisian pada form profil wajib 

pajak. Terdapat 2 menu yaitu Pilih SPT dan Isi 
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SPT. Form pilih SPT adalah tampilan jika user 

milih menu pilih SPT. Form isi SPT adalah 

tampilan jika user milih menu isi SPT. 

 

5. Form buat SPT dan buka SPT 

 

Gambar 4.12. Form Buat SPT 

 

Gambar 4.13. Form Buka SPT 

Form Buat SPT adalah tampilan ketika user 

menekan menu buat SPT baru dan terdapat 

DateTimePicker untuk memilih tanggal pengisian 

pajak. Form Buka SPT adalah tampilan ketika 

user menekan menu buka SPT dan terdapat 

ComboBox untuk membuka tanggal yang telah 

dibuat sebelumnya. 

 

6. Form Bukti Potong 
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Gambar 4.14. Form Bukti Potong 

Form bukti potong adalah tampilan setelah 

user memilih menu Daftar Bukti Potong. 

Terdapat 3 menu yang dapat dipilih oleh user 

yaitu A1 untuk pegawai tetap, Final untuk bukan 

pegawai dan Tidak Final untuk buka pegawai 

tetap. 

 

7. Form A1, Input, Edit dan Report A1 

 

Gambar 4.15. Form A1 

Form A1 adalah tampilan awal ketika user 

milih menu A1 pada form bukti potong. Terdapat 

4 menu dalam form A1 yaitu baru, hapus, ubah 

dan cetak. Menu baru adalah menu untuk 

menambah data pajak A1 (Pegawai Tetap). Menu 

hapus adalah menu untuk menghapus data pajak 

yang dipilih. Menu ubah adalah menu untuk 
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mengubah data yang sudah ada dengan cara 

memilih data yang sudah tampil. Menu cetak 

adalah menu untuk mencetak data pajak dengan 

cara memilih data pajak yang ditampilkan. 

 

Gambar 4.16. Form Input A1 Identitas 

Form Input A1 adalah tampilan ketika user 

milih menu baru pada form A1. Pada tab 

Identitas Penerima Penghasilan user wajib 

mengisikan semua data sesuai dengan identitas 

penerima penghasilan yang akan dimasukkan. 

 

Gambar 4.17. Form Input A1 Rincian 
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Form Input A1 Rincian adalah tampilan 

ketika user memilih tab Rincian Penghasilan. 

Pada form ini user memasukkan data seperti gaji, 

tunjangan, bonus, premi asuransi. Pada TextBox 

jumlah penghasilan bruto akan langsung secara 

otomatis muncul setelah user memasukkan data 

pada TextBox bonus. Pada TextBox Biaya jabatan 

akan secara otomatis keluar data setelah user 

memasukkan data pada textbox gaji dan pada 

textbox jumlah pengurangan akan keluar data 

secara otomatis setelah user memasukkan data 

pada textbox iuran pensiun. 

 

Gambar 4.18. Form Input A1 Penghitungan PPh 

Form Input A1 Penghitungan PPh adalah 

tampilan ketika user memilih tab Penghitungan 

PPh. Pada form ini secara otomatis akan terisi 

textbox biru karena user telah memasukkan data 

pada tab rincian. 
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Gambar 4.19. Form Input A1 Identitas Pemotong 

Form Input A1 Identitas Pemotong adalah 

tampilan ketika user memilih tab Identitas 

Pemotong. Pada form ini textbox terisi secara 

otomatis karena user telah memasukkan data 

pada form profil wajib pajak pada textbox npwp 

penandatangan dan nama penandatangan. 

 

Gambar 4.20. Form A1 Data 

Form A1 Data adalah tampilan setelah 

melakukan menambah data baru pada form input 

A1. Pada textbox total jumlah penghasilan bruto 

dan textbox total jumlah PPh dipotong akan 
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secara otomatis terisi dan berisi jumlah semua 

bruto dan jumlah pph dari data yang ada. 

 

Gambar 4.21. Form Edit A1 

Form Edit A1 adalah tampilan ketika user 

memilih menu ubah dan memilih data yang akan 

diubah. Pada form ini user hanya diperbolehkan 

mengubah data pada tab Identitas Penerima 

Penghasilan.

 

Gambar 4.22. Form Edit A1 Rincian 

 

Gambar 4.23. Form Edit A1 Penghitungan PPh 
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Gambar 4.24. Form Edit A1 Identitas Pemotong 

Pada form Edit A1 Rincian, Edit A1 

Penghitungan PPh, Edit A1 Pemotong tidak 

diperbolehkan untuk mengubah data. Semua 

textbox pada tab rincian, penghitungan pph dan 

pemotong akan berganti menjadi ReadOnly atau 

hanya bisa dilihat. 

 

Gambar 4.25. Form Hapus A1 

 

Gambar 4.26. Form A1 

form Hapus A1 adalah tampilan ketika user 

melakukan pilihan data dan meilih menu hapus, 
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maka data yang dipilih tersebut akan terhapus 

dan hasilnya seperti gambar 4.26 form A1 

 

Gambar 4.27. Report A1 

Report A1 adalah tampilan ketika user 

memilih data dan memilih menu cetak maka akan 

secara otomatis keluar seperti gambar 4.27 

Report A1. Pada report diatas berformat Pdf. 

 

8. Form Tidak Final, Input, Edit dan Report Tidak 

Final 
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Gambar 4.28. Form Tidak Final 

Form Tidak Final adalah tampilan ketika user 

memilih menu Tidak Final pada form bukti 

potong. Terdapat 4 menu dalam form Tidak Final 

yaitu baru, hapus, ubah dan cetak. Menu baru 

adalah menu untuk menambah data pajak Tidak 

Final (Bukan Pegawai Tetap). Menu hapus 

adalah menu untuk menghapus data pajak yang 

dipilih. Menu ubah adalah menu untuk mengubah 

data yang sudah ada dengan cara memilih data 

yang sudah tampil. Menu cetak adalah menu 

untuk mencetak data pajak dengan cara memilih 

data pajak yang ditampilkan. 

 

Gambar 4.29. Form Input Tidak Final Identitas 
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Form Input Tidak Final adalah tampilan 

ketika user milih menu baru pada form Tidak 

Final. Pada tab Identitas Penerima Penghasilan 

user wajib mengisikan semua data sesuai dengan 

identitas penerima penghasilan yang akan 

dimasukkan. 

 

Gambar 4.30 Form Input Tidak Final Penghitungan 

PPh 

Form Input Tidak Final Penghitungan PPh 

adalah tampilan ketika user memilih tab 

Penghitungan PPh. Pada form ini secara otomatis 

akan terisi textbox karena user telah memasukkan 

data pada textbox Jumlah Hari Kerja dan Jumlah 

Penghasilan Bruto. 
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Gambar 4.31 Form Input Tidak Final Identitas 

Pemotong 

Form Input Tidak Final Identitas Pemotong 

adalah tampilan ketika user memilih tab Identitas 

Pemotong. Pada form ini textbox terisi secara 

otomatis karena user telah memasukkan data 

pada form profil wajib pajak pada textbox npwp 

penandatangan dan nama penandatangan. 

 

Gambar 4.32. Form Tidak Final Data 

Form Tidak Final Data adalah tampilan 

setelah melakukan menambah data baru pada 

form input Tidak Final. Pada textbox total jumlah 

penghasilan bruto dan textbox total jumlah PPh 

dipotong akan secara otomatis terisi dan berisi 
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jumlah semua bruto dan jumlah pph dari data 

yang ada. 

 

Gambar 4.33. Form Edit Tidak Final 

Form Edit Tidak Final adalah tampilan ketika 

user memilih menu ubah dan memilih data yang 

akan diubah. Pada form ini user hanya 

diperbolehkan mengubah data pada tab Identitas 

Penerima Penghasilan. 

 

Gambar 4.34. Form Edit Tidak Final Penghitungan PPh 

 

Gambar 4.35. Form Edit Tidak Final Pemotong 
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Pada Edit Tidak Final Penghitungan PPh, 

Edit Tidak Final Pemotong tidak diperbolehkan 

untuk mengubah data. Semua textbox pada tab 

rincian, penghitungan pph dan pemotong akan 

berganti menjadi ReadOnly atau hanya bisa 

dilihat. 

 

Gambar 4.36. Form Hapus Tidak Final 

 

Gambar 4.37. Form Tidak Final 

form Hapus Tidak Final adalah tampilan 

ketika user melakukan pilihan data dan meilih 

menu hapus, maka data yang dipilih tersebut 

akan terhapus dan hasilnya seperti gambar 4.37 

form Tidak Final 
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Gambar 4.38. Report Tidak Final 

Report Tidak Final adalah tampilan ketika 

user memilih data dan memilih menu cetak maka 

akan secara otomatis keluar seperti gambar 4.38 

Report Tidak Final. Pada report diatas berformat 

Pdf. 

 

9. Form Tidak Final, Input, Edit dan Report Final 

 

Gambar 4.39. Form Final 

Form Final adalah tampilan ketika user 

memilih menu Final pada form bukti potong. 

Terdapat 4 menu dalam form Final yaitu baru, 
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hapus, ubah dan cetak. Menu baru adalah menu 

untuk menambah data pajak Tidak Final (Bukan 

Pegawai). Menu hapus adalah menu untuk 

menghapus data pajak yang dipilih. Menu ubah 

adalah menu untuk mengubah data yang sudah 

ada dengan cara memilih data yang sudah tampil. 

Menu cetak adalah menu untuk mencetak data 

pajak dengan cara memilih data pajak yang 

ditampilkan. 

 

Gambar 4.40. Form Input Final 

Form Input Final adalah tampilan ketika user 

milih menu baru pada form Final. Pada tab 

Identitas Penerima Penghasilan user wajib 

mengisikan semua data sesuai dengan identitas 

penerima penghasilan yang akan dimasukkan. 
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Gambar 4.41. Form Input Final Penghitungan PPh 

Form Input Final Penghitungan PPh adalah 

tampilan ketika user memilih tab Penghitungan 

PPh. Pada form ini secara otomatis akan terisi 

textbox karena user telah memasukkan data pada 

textbox Jumlah Penghasilan Bruto. 

 

Gambar 4.42. Form Input Final Identitas Pemotong 

Form Input Final Identitas Pemotong adalah 

tampilan ketika user memilih tab Identitas 

Pemotong. Pada form ini textbox terisi secara 

otomatis karena user telah memasukkan data 
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pada form profil wajib pajak pada textbox npwp 

penandatangan dan nama penandatangan. 

 

Gambar 4.43. Form Final Data 

Form Tidak Data adalah tampilan setelah 

melakukan menambah data baru pada form input 

Final. Pada textbox total jumlah penghasilan 

bruto dan textbox total jumlah PPh dipotong akan 

secara otomatis terisi dan berisi jumlah semua 

bruto dan jumlah pph dari data yang ada. 

 

Gambar 4.44. Form Edit Final 

Form Edit Final adalah tampilan ketika user 

memilih menu ubah dan memilih data yang akan 

diubah. Pada form ini user hanya diperbolehkan 
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mengubah data pada tab Identitas Penerima 

Penghasilan. 

 

Gambar 4.45. Form Edit Final Penghitungan PPh 

 

Gambar 4.46. Form Edit Final Pemotong 

Pada Edit Final Penghitungan PPh, Edit Final 

Pemotong tidak diperbolehkan untuk mengubah 

data. Semua textbox pada tab rincian, 

penghitungan pph dan pemotong akan berganti 

menjadi ReadOnly atau hanya bisa dilihat. 

 

Gambar 4.47. Form Hapus Final 
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Gambar 4.48. Form Final 

form Hapus Final adalah tampilan ketika user 

melakukan pilihan data dan meilih menu hapus, 

maka data yang dipilih tersebut akan terhapus 

dan hasilnya seperti gambar 4.48 form Final 

 

Gambar 4.49. Report Final 

Report A1 adalah tampilan ketika user 

memilih data dan memilih menu cetak maka akan 

secara otomatis keluar seperti gambar 4.49 

Report Final. Pada report diatas berformat Pdf. 
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10. Form Pemotongan, Input, Edit dan Report 

Pemotongan 

 

Gambar 4.50. Form Pemotongan 

Form Pemotongan adalah tampilan ketika 

user memilih menu Daftar Pemotongan Pajak 

pada form Halaman Utama. Terdapat 4 menu 

dalam form pemotongan yaitu baru, hapus, ubah 

dan cetak. Menu baru adalah menu untuk 

menambah daftar data pegawai tetap yang 

diterdapat pada form A1. Menu hapus adalah 

menu untuk menghapus data pajak yang dipilih. 

Menu ubah adalah menu untuk mengubah data 

yang sudah ada dengan cara memilih data yang 

sudah tampil. Menu cetak adalah menu untuk 

mencetak data pajak dengan cara memilih data 

pajak yang ditampilkan. 
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Gambar 4.51. Form Input Pemotongan 

Form Input Pemotongan adalah tampilan 

ketika user milih menu baru pada form 

Pemotongan. User wajib mengisikan semua data 

sesuai dengan data yang pada form A1. 

 

Gambar 4.52. Form Pemotongan Data 

Form Pemotongan Data adalah tampilan 

setelah melakukan menambah data baru pada 

form input Pemotongan. Pada textbox total 

jumlah penghasilan bruto dan textbox total 

jumlah PPh dipotong akan secara otomatis terisi 

dan berisi jumlah semua bruto dan jumlah pph 

dari data yang ada. 
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Gambar 4.53. Form Edit Pemotongan 

Form Edit Pemotongan adalah tampilan 

ketika user memilih menu ubah dan memilih data 

yang akan diubah.  

 

Gambar 4.54. Form Hapus Pemotongan 

 

Gambar 4.55. Form Pemotongan 

form Hapus Final adalah tampilan ketika user 

melakukan pilihan data dan meilih menu hapus, 

maka data yang dipilih tersebut akan terhapus 
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dan hasilnya seperti gambar 4.55 form 

Pemotongan. 

 

Gambar 4.56. Report Pemotongan 

Report Pemotongan adalah tampilan ketika 

user memilih data dan memilih menu cetak maka 

akan secara otomatis keluar seperti gambar 4.56 

Report Pemotongan. Data pada gambar 4.56 akan 

keluar dengan banyaknya jumlah data pada form 

Pemotongan. Pada report diatas berformat Pdf. 

 

11. Form SPT dan Report SPT 

 

Gambar 4.57. Form SPT 



64 
 

Form SPT adalah tampilan ketika user 

memilih menu SPT Induk pada Form Halaman 

Utama. Pada form ini semua textbox pada tab 

Daftar Pemotongan akan secara otomatis terisi 

setelah mengisi A1 (Pegawai Tetap), Final 

(Bukan Pegawai), Tidak Final (Bukan Pegawai 

Tetap). 

 

Gambar 4.58. Form SPT Pemotongan PPh 

Form SPT Pemotongan PPh adalah tampilan 

ketika user memilih tab Penghitungan PPh. Pada 

form ini textbox yang harus dibayarkan akan 

secara otomatis terisi. 

 

Gambar 4.59. Form SPT Pemotong 

Form SPT Pemotong adalah tampilan ketika 

user memilih tab Penyesuaian dan tandatangan 

pemotong. Pada form ini user harus mengisi 
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textbox dan combobox sesuai dengan yang 

terdapat pada form Profil Wajib Pajak. 

 

Gambar 4.60. Report SPT 

Report SPT adalah tampilan ketika user 

memilih data dan memilih menu cetak maka akan 

secara otomatis keluar seperti gambar 4.60 

Report SPT. Pada report diatas berformat Pdf. 

 

12. Form Setor, Input, Edit dan Report Setor 

 



66 
 

Gambar 4.61. Form Setor 

Form Setor adalah tampilan ketika user 

memilih menu Daftar SSP pada form Halaman 

Utama. Textbox PPh Terutang akan otomatis 

terisi sama dengan jumlah PPh pada form SPT 

Terdapat 4 menu dalam form pemotongan yaitu 

baru, hapus, ubah dan cetak. Menu baru adalah 

menu untuk menambah daftar data jumlah yang 

harus dibayarkan (sama seperti pada textbox PPh 

terutang). Menu hapus adalah menu untuk 

menghapus data pajak yang dipilih. Menu ubah 

adalah menu untuk mengubah data yang sudah 

ada dengan cara memilih data yang sudah tampil. 

Menu cetak adalah menu untuk mencetak data 

pajak dengan cara memilih data pajak yang 

ditampilkan. 

 

Gambar 4.62. Form Input Setor 

Form Input Setor adalah tampilan ketika user 

milih menu baru pada form Pemotongan. User 
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wajib mengisikan semua data sesuai dengan data 

sesauai yang ingin disetorkan. 

 

Gambar 4.63. Form Setor Data 

Form Setor Data adalah tampilan setelah 

melakukan menambah data baru pada form input 

Setor. Pada textbox total jumlah penghasilan 

bruto dan textbox total jumlah PPh dipotong akan 

secara otomatis terisi dan berisi jumlah semua 

bruto dan jumlah pph dari data yang ada. 

 

Gambar 4.64. Form Edit Setor 
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Form Edit Setor adalah tampilan ketika user 

memilih menu ubah dan memilih data yang akan 

diubah.  

 

Gambar 4.65. Form Hapus Setor 

 

Gambar 4.61. Form Setor 

form Hapus Final adalah tampilan ketika user 

melakukan pilihan data dan meilih menu hapus, 

maka data yang dipilih tersebut akan terhapus 

dan hasilnya seperti gambar 4.66 form Setor. 
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Gambar 4.67. Report Setor 

Report Setor adalah tampilan ketika user 

memilih data dan memilih menu cetak maka akan 

secara otomatis keluar seperti gambar 4.67 

Report Setor. Pada report diatas berformat Pdf. 

 

4.2.  Hasil Pengujian Sistem 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara 

objektif dengan aplikasi Aplikasi Penghitungan Pajak dan 

Pelaporan Bukti Pajak PPH 21 Berbasis Desktop diuji 

secara langsung ke lapangan. Aplikasi Pajak PPh Pasal 21 

diuji kepada sepuluh orang dengan rentang usia antara 19 

tahun sampai 30 tahun. Berikut hasil pengujian: 

No Poin Pengujian Data 

Input/ 

Kondisi 

Hasil Uji Status 

1 Proses Login Username Muncul Valid 
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benar, 

password 

kosong 

peringatan 

dan gagal 

masuk 

Username 

kosong, 

password 

benar 

Muncul 

peringatan 

dan gagal 

masuk 

Valid 

Username 

benar, 

password 

salah 

Muncul 

peringatan 

dan gagal 

masuk 

Valid 

Username 

benar, 

password 

benar 

Berhasil 

Masuk 

Valid 

2 

Proses input Profil 

Wajib Pajak 

Semua 

field diisi 

lengkap 

Berhasil 

menyimpan 

Valid 

Semua 

field diisi 

lengkap 

kecuali 

npwp 

kuasa dan 

nama 

Berhasil 

menyipan 

Valid 
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kuasa 

3 Pillih SPT 

Hanya 

memilih 

Buka SPT 

Berhasil 

membuka 

Valid 

Hanya 

memilih 

Buat SPT 

Berhasil 

membuka 

Valid 

4 

Input Bukti Potong 

(A1, Final, Tidak 

Final, Pemotongan, 

Setor) 

Semua 

field diisi 

lengkap 

Berhasil 

menyimpan 

Valid 

5 

Edit Bukti Potong 

(A1, Final, Tidak 

Final, Pemotongan, 

Setor) 

Memilih 

data yang 

ingin 

diubah 

Berhasil 

membuka 

Valid 

6 

Hapus Bukti 

Potong (A1, Final, 

Tidak Final, 

Pemotongan, Setor) 

Memilih 

data yang 

ingin 

diubah 

Berhasil 

Dihapus 

Valid 

7 

Mencetak Bukti 

Potong (A1, Final, 

Tidak Final, 

Pemotongan, Setor, 

Memilih 

data yang 

ingin 

diubah 

Berhasil 

muncul di 

Crystal 

Report 

Valid 
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SPT) 

Tabel 4.1 Tabel Pengujian 

 

4.3.  Analisis Sistem 

Dalam user interface aplikasi Aplikasi Penghitungan 

Pajak dan Pelaporan Bukti Pajak PPH 21 Berbasis Desktop 

ini walaupun sederhana tetapi agak rumit dan perlu 

pengetahuan / mempelajari tentang pajak untuk digunakan 

oleh user. Secara fungsi sistem, masih terdapat perbaikan 

fungsi seperti pada saat user ingin menambahkan jenis – 

jenis / opsi pegawai pada tiap bukti potong karena hanya 

terdapat satu jenis dari tiap bukti potong untuk pengisian 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebagai contoh jika 

user ingin memasukkan data bukan pegawai dengan jenis 

pegawai Tenaga Ahli maka sistem tidak terdapat opsi untuk 

jenis tersebut. 

 


