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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Rancangan Penelitian 

Perancangan sistem pendukung keputusan untuk penilaian wajib pajak 

daerah kota batam teladan dilakukan melalui beberapa tahapan dari alur penelitian. 

Berikut adalah System Development Live Cycle (SDLC) yang menjelaskan alur 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

Gambar 3.1 SDLC Sistem Pendukung Keputusan Wajib Pajak Teladan 

Pada gambar 3.1 alur penelitian dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan 

mengumpulkan informasi mengenai permasalahan melalui pengamatan dan 

wawancara. Selanjutnya di tahap analisis penulis melakukan analisa data yang 

dibutuhkan untuk disesuaikan dengan metoda SMART. 

Setelah menganalisa sistem, selanjutnya penulis melakukan perancangan 

UML yang terdiri dari perancangan ERD, DFD, use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram dan yang terakhir adalah class diagram. 
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Pada tahap selanjutnya penulis melakukan pengembangan aplikasi 

berdasarkan perancangan dabase, tampilan serta cara kerja sistem. Setelah 

melakukan perancangan maka penulis selanjutnya melakukan pengujian sistem 

berdasarkan data yang telah dimasukkan, apabila terdapat kesalahan pada sistem 

maka penulis akan melakukan perbaikan untuk kembali diuji. Setelah melakukan 

pengujian selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan putusan 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan. 

 

3.2 Analisis Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SMART. 

Metode SMART adalah suatu proses pengurutan peringkat yang dihitung 

berdasarkan kriteria dan bobot nilai pada masing-masingnya. Berikut adalah 

tahapan dari perhitungan metode SMART. 

a. Mengidentifikasi alternatif yang merupakan kumpulan data yang akan 

dievaluasi pada perhitungan SMART. Pada topik penelitian ini alternatif adalah 

wajib pajak daerah kota batam pada sistem pendukung keputusan yang 

dibangun. 

b. Menentukan kriteria yang berfungsi sebagai nilai yang menjadi pertimbangan 

dalam memilih alternatif. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu 

tanggal pembayaran pajak, tanggal lapor, telat bulan bayar, dan nilai pajak. 

c. Menentuan tujuan (goal) dari perhitungan 

d. Menentukan bobot pada masing-masing faktor tujuan (Goal Weight Factor) 

dengan interval nilai bobot adalah antara 1 dan 10. 
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e. Menghitung nilai Normalization Weight dari setiap factor tujuan dengan cara 

melakukan perbandingan nilai dari setiap bobot tujuan (Goal Weight Factor) 

dengan total bobot tujuan (Total Goal Weight Factor). 

Rumus menghitung Normalization Weight Factor: 

Normalization Weight Factor = Goal Weight Factor    ..................... (4) 
                 Total Weight Factor 

dimana: 
Normalization Weight Factor Bobot yang telah dinormalisasi 
Goal Weight Factor  Bobot tujuan 
Total Goal Weight Factor  Total bobot tujuan 

f. Membandingkan nilai dari kriteria yang sama dari masing-masing alternative 

dengan mencari selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Hasil 

nilai selisih itu kemudian dibagi dengan skala untuk menentukan interval dari 

masing-masing kriteria. 

Interval = Selisih nilai tertinggi dan terendah  .................................. (5) 
              Skala 

g. Setelah mendapatan interval dari masing-masing kriteria maka dapat ditentukan 

nilai bobot pada masing-masing alternatif. 

h. Setelah mendapatkan interval nilai bobot, selanjutnya nilai bobot pada masing-

masing alternative dinormalisasikan menjadi sebuah alternatif data baku dengan 

nilai antara 0 sampai 1. 

Nilai Normalisasi alternative data baku: 

1=0.25; 1=0.5; 3=0.75; 4=1 

i. Selanjutnya menentukan nilai presentasi dari masing-masing alternatif sehingga 

mendapatkan nilai Normalized Weight Factor, kemudian jumlahkan nilai dari 

proses perkalian dan totalnya dikali 100%. 
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j. Setelah mendapatkan nilai dari setiap alternatif, selanjutnya dapat ditentukan 

rekomendasi hasil berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Contoh Kasus: 

 Seorang wajip pajak dengan kode WP01 dengan beberapa kriteria seperti 

Tanggal Bayar (Telat Bayar), Tanggal Lapor (Telat Lapor), Telat bulan bayar 

(Kurang sama dengan 12), Nilai Pajak (Medium). Adapun proses perhitungan 

metode SMART untuk nilai yang dimiliki wajib pajak dengan kode WP01 dalam 

penentuan wajib pajak daerah teladan kota Batam adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah kriteria dan sub-kriteria 

Kritera dan sub-kriteria yang digunakan dalam menentuka wajib pajak 

daerah teladan kota Batam dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Kriteria dan sub-kriteria 

No Kriteria Sub Kriteria 
1 Tanggal bayar Tepat waktu 

Telat bayar 
2 Tanggal lapor Tepat waktu 

Telat lapor 
3 Telat bulan bayar Tidak telat 

Kurang sama dengan 12 
Lebih dari 12 

4 Nilai pajak Turun  
Stabil 
Naik 

 

2. Memberikan bobot kinerja 

Pembobotan kriteria dilakukan dengan memberikan nilai antara 0-100 

sesuai dengan kepentingan masing-masing kriteria. 
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Tabel 3.2 

 Bobot kriteria  

No Kriteria Bobot 
1 Tanggal bayar 80 
2 Tanggal lapor 60 
3 Telat bulan bayar 20 
4 Nilai pajak 40 
Jumlah 200 

 

 Bobot kriteria ditentukan berdasarkan pengaruh kriteria terhadap hasil 

perhitungan pemilihan wajib pajak daerah teladan. Tanggal bayar dan tanggal lapor 

merupakan syarat utama dalam menentukan tingkat keteladanan wajib pajak 

daerah. Wajib pajak daerah yang melakukan pembayaran dan pelaporan melewati 

masa jatuh tempo yang telah ditetapkan akan mengurangi tingkat keteladanan. 

Bobot tanggal bayar ditentukan bernilai 80 karena syarat pertama dalam mengukur 

keteladan wajib pajak daerah adalah pembayaran yang tepat waktu sesuai masa 

jatuh tempo pembayaran. Bobot tangga bayar ditentukan bernilai 60 karena 

meskipun menjadi salah satu syarat utama, masa jatuh tempo tanggal lapor 

bergantung pada masa jatuh tempo tanggal bayar yang telah ditetapkan. Bobot telat 

bulan bayar ditentukan bernilai 20 karena telat bulan bayar digunakan sebagai salah 

satu parameter pendukung dalam menilai keterlambatan pembayaran pajak daerah. 

Sedangkan bobot nilai pajak ditentukan 40 karena nilai pajak menampilkan 

stabilitas pendapatan dan pembayaran pajak wajib pajak daerah sebagai salah satu 

parameter analisa petugas pajak dalam menentukan target pencapaian paja daerah 

setiap tahun. 

Setelah memberikan bobot kriteria, selanjutnya adalah proses normalisasi 

bobot kriteria. 
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3. Normalisasi bobot kriteria 

Bobot dari masing-masing kriteria yang telah diperoleh selanjutya akan 

dinormalisasikan. Normalisasi dilakukan dengan membagi bobot suatu kriteria 

yang diperoleh dengan total bobot semua kriteria. 

Normalisasi =      wj          ........................................................................................................   (6) 
 ∑ wj 

dimana: 
wj bobot suatu kriteria 
∑ wj total bobot semua kriteria 

Adapun proses normalisasi bobot setiap kriteria dalam penentuan wajib 

pajak daerah teladan kota Batam adalah sebagai berikut: 

Tanggal Bayar  = Bobot Tanggal Bayar 
   Total Seluruh bobot kriteria 

     =  80 = 0.4 
        200 

Tanggal Lapor  = Bobot Tanggal Lapor 
   Total Seluruh bobot kriteria 

     =  60 = 0.30 
        200 

Telat Bulan Bayar = Bobot Telat Bulan Bayar 
   Total Seluruh bobot kriteria 

     =  20 = 0.1 
        200 

Nilai Pajak  = Bobot Nilai Pajak 
   Total Seluruh bobot kriteria 

     =  40 = 0.2 
        200 
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Tabel 3.3  

Hasil normalisasi bobot kriteria 

No Kriteria Bobot Normalisasi (Wj) 
1 Tanggal bayar 0.4 
2 Tanggal lapor 0.3 
3 Telat bulan bayar 0.1 
4 Nilai pajak 0.2 

Jumlah 1 
 

4. Memberikan nilai utility untuk masing-masing kriteria 

Dari semua kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya maka akan dianalisa 

untuk menentukan nilai pengembangan utility. Nilai yang diberikan dalam skala 

nilai 0-100. 

Tabel 3.4  

Hasil nilai utility dari sub-kriteria 

No Kriteria Sub-Kriteria Nilai Utility 
1 Tanggal bayar Tepat waktu bayar 100 
  Telat bayar 40 
2 Tanggal lapor Tepat waktu lapor 100 
  Telat lapor 40 
3 Telat bulan bayar Tidak telat 100 
  Kurang sama dengan 12 60 
  Lebih dari 12 20 
4 Nilai pajak Turun 50 
  Stabil 75 
  Naik 100 

 

 Nilai utility didapatkan dengan menentukan nilai maksimal dan minimal 

dari setiap sub-kriteria berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada kriteria 

tanggal bayar, ditentukan sub-kriteria yaitu tepat waktu dan telat bayar dengan nilai 

maksimal 100 untuk tepat waktu bayar dan nilai minimal 40 untuk telat bayar. 

Begitu juga pada kriteria tanggal lapor, ditentukan sub-kriteria yaitu tepat waktu 
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lapor dan telat lapor dengan nilai maksimal 100 untuk tepat waktu lapor dan nilai 

minimum 40 untuk telat lapor. Selanjutnya pada kriteria telat bulan bayar, 

ditentukan sub-kriteria yaitu tidak telat, telat kurang sama dengan 12 bulan, dan 

telat lebih dari 12 bulan dengan nilai maksimal 100 untuk tidak telat, nilai 60 untuk 

telat kurang sama dengan 12 bulan, dan nilai minimal 20 untuk telat lebih dari 12 

bulan. Lalu pada kriteria nilai pajak, ditentukan sub-kriteria yaitu turun, stabil, dan 

naik dengan nilai minimal 50 untuk turun, nilai 75 untuk stabil, dan nilai maksimal 

100 untuk naik. 

5. Hitung Bobot nilai utility masing-masing kriteria 

Nilai utility setiap kriteria dapat dihitungan dengan mengguankan rumus 

sebagai berikut: 

  Cout - Cmin         .............................................................................................................. (7) 
ui(ai) = 

  Cmax - Cmin 
  

dimana: 
ui(ai) nilai utility kriteria ke-1 untuk iterasi ke-i 
Cout nilai kriteria ke-i 
Cmax nilai kriteria maksimal 
Cmin nilai kriteria minimal 

Adapun sebagai contoh penilaian ditampilkan dalam tabel dengan 

menggunakan wajib pajak WP01 dengan data penilaian mengikuti nilai utility yang 

telah ditentukan. Nilai utility wajib pajak WP01 untuk masing-masing kriteria pada 

contoh ini dapat dilihat pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5  

Nilai utility wajib pajak 

No Kode Wajib Pajak Nama Kriteria Nilai Utility 
1 WP01 Tanggal bayar 40 

Tanggal lapor 40 
Telat bulan bayar 60 
Nilai pajak 75 

 

Adapun proses perhitungan nilai utility penentuan wajib pajak daerah 

teladan kota Batam seperti contoh tabel di atas dan berikut proses perhitungannya. 

Bobot nilai utility tanggal bayar 

       Nilai utility tanggal bayar – Min nilai utility tanggal bayar 
100            % 

Max nilai utility tanggal bayar – Min nilai utility tanggal bayar 

  40 - 40 
100   = 0 (0%) 

100 - 40 

Bobot nilai utility tanggal lapor 

       Nilai utility tanggal lapor – Min nilai utility tanggal lapor 
100            % 

Max nilai utility tanggal lapor  – Min nilai utility tanggal lapor 

  40 - 40 
100   = 0 (0%) 

100 - 40 

Bobot nilai utility telat bulan bayar 

       Nilai utility telat bulan bayar – Min nilai utility telat bulan bayar 
100            % 

Max nilai utility telat bulan bayar – Min nilai utility telat bulan bayar 

  60 - 20 
100   = 0.5 (50%) 

100 - 20 
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Bobot nilai utility nilai pajak 

       Nilai utility nilai pajak – Min nilai utility nilai pajak 
100            % 

Max nilai utility nilai pajak – Min nilai utility nilai pajak 

  75 - 50 
100   = 0.5 (50%) 

100 - 50 

Setelah nilai utility wajib pajak dinormalisasikan selanjutnya adalah 

menampilkan hasil normalisasi ke dalam tabel dan menghitung nilai akhir, dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Nilai utility wajib pajak normalisasi 

No Kode Wajib Pajak Nama Kriteria Nilai utility 
 
 
1 

 
 
WP01 

Tanggal bayar 0 
Tanggal lapor 0 
Telat bulan bayar 0.5 
Nilai pajak 0.5 

 

6. Hitung nilai akhir 

Nilai akhir dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

m 
u(ai) = ∑wjui (ai), i = 1,2,,,,m  ................................................................ (8) 

j=1 

dimana: 
ui(ai) total nilai sampai dengan iterasi ke-i 
wj nilai normalisasi bobot 
ui nilai normalisasi utility 
i iterasi ke-i 

Di mana nilai bobot kriteria yang sudah dinormalisasikan dikalikan dengan 

nilai utility yang sudah dinormalisasi. Adapun proses perhitungan nilai akhir dari 

penentuan wajib pajak daerah teladan kota Batam adalah sebagai berikut: 
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Nilai Akhir = (normalisasi bobot tanggal bayar * normalisasi nilai utility tanggal 

bayar) + (normalisasi bobot tanggal lapor * normalisasi nilai utility tanggal lapor) 

+ (normalisasi bobot telat bulan bayar * normalisasi nilai utility telat bulan bayar) 

+ (normalisasi bobot nilai pajak * normalisasi nilai utility nilai pajak)  

= (0.4 * 0) + (0.3 * 0) + (0.1 * 0.5) + (0.2 * 0.5) 

= 0 + 0 + 0.05 + 0.1  

= 0.15 

Tabel 3.7  

Nilai utility wajib pajak normalisasi 

No Nilai Keterangan 
1 0 s/d 0,50 Perlu dilakukan pembinaan 
2 0,51 s/d 0,75 Perlu dilakukan pengarahan 
3 0,76 s/d 1 Wajib pajak teladan 

 

 Hasil akhir dari perhitungan nilai wajib pajak tersebut adalah 0.15. 

Berdasarkan dari tabel keputusan tabel 3.7, nilai wajib pajak tersebut berada di 

antara 0 s/d 0.49. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak dengan kode 

“WP01” “Perlu dilakukan pembinaan”.  

 

3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1 Flowchart 

 Berikut adalah flowchart gambaran modul-modul yang ada pada Sistem 

Pendukung Keputusan yang akan dibangun. Lihat gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Flowchart sistem pendukung keputusan wajib pajak teladan 

 

3.3.2 Entity Relationship Diagram 

Perancangan ERD dilakukan untuk mengetahui bentuk database dan 

hubungan antar tabel yang akan dibuat. ERD untuk sistem pendukung keputusan 

wajib pajak daerah teladan kota Batam terdiri dari enam table yaitu t_wp, t_user, 

t_kriteria, t_nilai_kriteria, t_penilaian, dan t_ranking. Tabel t_wp berfungsi untuk 

menyimpan data wajib pajak daerah kota batam. Tabel t_user berfungsi untuk 

menyimpan data pengguna sistem. Tabel t_kriteria berisi daftar kriteria yang juga 

menyimpan nilai bobot dan normalisasi. Tabel t_nilai_kriteria berisi daftar utility 

dari kriteria yang juga menyimpan nilai utility serta nilai batas bawah dan nilai 

bawat atas. Tabel t_penilaian berisi data pembayaran wajib pajak daerah 

berdasarkan bulan pajak dan wajib pajak daerah. Tabel t_ranking yang berisi nilai 

hasil perhitungan. Hubungan anatar tabel bila dilihat seperti pada gambar 3.3 di 

bawah ini: 
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Gambar 3.3 ERD sistem pendukung keputusan wajib pajak teladan 

 

3.3.3 Use Case 

 Berikut adalah use case yang memberikan gambaran mengenai modul-

modul yang ada pada sistem pendukung keputusan yang akan dibangun. Di mana 

aktor dalam sistem ini adalah admin dan petugas pajak daerah. Untuk mengakses 

sistem, admin dan petugas pajak daerah harus melakukan login terlebih dahulu 

sesuai dengan hak akses masing-masing. Lihat gambar 3.4 di bawah ini: 
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Gambar 3.4 Use case sistem pendukung keputusan wajib pajak teladan 

 Pada gambar 3.4 dapat dilihat use case diagram dari sistem pendukung 

keputusan wajib pajak teladan daerah kota Batam dengan metode SMART.  

 

3.3.4 Class Diagram 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan anatara key serta 

attribute pada setiap class dan sub-sistem class tersebut. Untuk melihat class 

diagram pada sistem pendukung keputusan wajib pajak daerah teladan kota Batam 

dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini: 
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1

*

1

1

1

1

1

1

*

*

*

*

*

*

*

*

kriteria

- kriteria_id : string
- kriteria : string
- nilai_bobot : float
- nilai_normalisasi : float

+ saveData() : void
+ showData() : void
+ setNormalisasi() : void

user

- user_id : string
- username : string
- password : string
- jenis : integer
- aktif : boolean

+ saveData() : void
+ deleteData() : void
+ showData() : void

penilaian

- penilaian_id : string
- wp_id : string
- objek_id : string 
- no_kiwtansi : string
- tgl_bayar : date
- bulan_pajak : integer
- tahun_pajak : string
- telat_bulan : integer
- jumlah : double
- tgl_lapor : date

+ saveData() : void
+ showData() : void
+ getWp() : void
+ getNilai() : void

ranking
- ranking_id : string
- penilaian_id : string 
- bulan : smallint
- tahun : string
- nilai_1 : float
- nilai_2 : float
- nilai_3 : float
- nilai_4 : float
- nilai_akhir : float

+ hitung() : void

- nilai_kriteria_id : string
- kriteria_id : string
- teks_nilai : string
- nilai_kriteria : float
- op : string
- batas_bawah : float
- batas_akhir : float 
- jenis : integer

+ getKriteria() : void
+ saveData() : void
+ deleteData() : void
+ showData() : void

Nilai Kriteria

wajib_pajak
- wp_id : string
- npwpd : string 
- nop : string
- nama_wp : string
- nama_objek : string
- alamat : string
- telp : string
- aktif : boolean
- jenis : integer

+ getWP() : void
+ saveData() : void
+ showData() : void

 

Gambar 3.5 Class diagram sistem pendukung keputusan wajib pajak teladan  

 

3.3.5 Sequence 

Diagram ini merupakan interaksi yang menggambarkan objek-objek yang 

berpartisipasi dalam bagian interaks (particular interaction) dan pesan yang ditukar 

sesuai dengan urutan waktu. Adapun sequence diagram yang dirancang penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Sequence Diagram Login 

Sequence Diagram login menggambarkan interaksi user dengan aplikasi 

dan database dalam melakukan proses masuk ke dalam aplikasi. Adapun bentuk 

sequence diagram login yang dirancang penulis dapat dilihat pada gambar 3.6 di 

bawah ini: 
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Gambar 3.6 Sequence diagram login 

 Pada gambar 3.6 user melakukan proses login dengan melakukan input 

nama dan sandi user pada form login, pada sistem akan melakukan pengecekan data 

user berdasarkan nama yang dikirimkan. Apabila sandi yang dikirimkan sesuai 

dengan sandi yang telah tersimpan, maka sistem akan menampilkan halaman utama 

aplikasi dengan menu-menu berdasarkan hak akses yang telah diberikan. 

2. Sequence diagram wajib pajak 

Sequence Diagram wajib pajak menggambarkan interaksi user dengan 

aplikasi dan database dalam melakukan proses pengelolaan data wajib pajak 

daerah. Pada sequence ini user dapat melakukan proses input, update, delete, serta 

pencarian data wajib pajak daerah. Adapun bentuk sequence diagram wajib pajak 

yang dirancang penulis dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini: 
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user

form wajib pajak t_wajib_pajak

Pilih tombol insertWP()

cekWp()

updateWP()

deleteWP()

cekRelasi()

searchWP()

keluar

 

Gambar 3.7 Sequence diagram wajib pajak 

 Pada gambar 3.7 menampilkan, saat user melakukan proses insert data 

wajib pajak daerah, sistem akan melakukan pengecekan data wajib pajak apakah 

sudah ada atau tidak sebelum melakukan proses simpan. Selanjutnya user dapat 

melakukan prose update berdasarkan data wajib pajak yang telah tersimpan. Pada 

proses delete, sistem akan mengecek apakah wajib pajak yang akan dihapus sudah 

digunakan pada modul lain sebelum melakukan proses hapus. Selanjutnya user 

dapat melakukan proses pencarian data wajib pajak berdasarkan data yang telah 

tersimpan. 

3. Sequence diagram kriteria 

Sequence Diagram kriteria menggambarkan interaksi user dengan aplikasi 

dan database dalam melakukan proses mengelola data kriteria. Adapun bentuk 
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sequence diagram kriteria yang dirancang penulis dapat dilihat pada gambar 3.9 di 

bawah ini: 

 

Gambar 3.8 Sequence diagram kriteria 

Pada gambar 3.8 menampilkan, saat user melakukan proses insert data 

kriteria, sistem akan melakukan pengecekan apakah kriteria dengan jenis yang 

sama sudah ada atau tidak sebelum melakukan proses simpan. Selanjutnya user 

dapat melakukan prose update berdasarkan data kriteria yang telah tersimpan. Pada 

proses delete, sistem akan mengecek apakah kriteria yang akan dihapus sudah 

digunakan pada modul lain sebelum melakukan proses hapus. Selanjutnya user 

dapat melakukan proses pencarian data kriteria berdasarkan data yang telah 

tersimpan. 
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4. Sequence diagram nilai kriteria 

Sequence Diagram nilai kriteria menggambarkan interaksi user dengan 

aplikasi dan database dalam melakukan proses mengelola data nilai kriteria 

berdasarkan data kriteria yang sudah diinput. Adapun bentuk sequence diagram 

nilai kriteria yang dirancang penulis dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini: 

 

Gambar 3.9 Sequence diagram nilai kriteria 

Pada gambar 3.9 menampilkan, saat user melakukan proses insert data nilai 

kriteria berdasarkan kriteria yang sudah ada, sistem akan melakukan pengecekan 

apakah nilai kriteria dengan jenis yang sama sudah ada atau tidak sebelum 

melakukan proses simpan. Selanjutnya user dapat melakukan prose update 

berdasarkan data nilai kriteria yang telah tersimpan. Pada proses delete, sistem akan 

mengecek apakah nilai kriteria yang akan dihapus sudah digunakan pada modul 

lain sebelum melakukan proses hapus. Selanjutnya user dapat melakukan proses 

pencarian data nilaikriteria berdasarkan data yang telah tersimpan. 
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5. Sequence diagram proses pendataan 

Sequence Diagram proses penilaian menggambarkan interaksi user dengan 

aplikasi dan database dalam melakukan proses pendataan. Adapun bentuk 

sequence diagram proses pendataan yang dirancang penulis dapat dilihat pada 

gambar 3.10 di bawah ini: 

 

Gambar 3.10 Sequence diagram proses pendataan 

Pada gambar 3.10 menampilkan user melakukan proses input data 

pendataan dan kemudian melakukan proses simpan. Pada sequence ini user juga 

dapat melakukan proses delete data pendataan yang telah tersimpan. 

 

6. Sequence diagram proses perhitungan 
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Sequence Diagram proses perhitungan menggambarkan interaksi user 

dengan aplikasi dan database dalam melakukan proses perhitungan mengunakan 

metode SMART. Adapun bentuk sequence diagram proses perhitungan yang 

dirancang penulis dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini: 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Proses Perhitungan 

Pada gambar 3.11 user melakukan proses hitung data pendataan 

berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan 

kemudian melakukan proses simpan. Pada sequence ini user juga dapat melakukan 

proses print yang akan menampilkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. 

 

3.4 Rancangan Tampilan 

Pada tahap ini adalah tahap perancangan tampilan yang akan dibangun, 

yaitu tahap rancangan tampilan secara keseluruhan mulai dari form input sampai 

laporan. 

3.4.1 Rancangan Antarmuka  

1. Tampilan login 
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Desain sistem ini merupakan tampilan awal pada saat user akan mengelola 

data ataupun melakukan penilaian dengan memasukkan username dan password, 

yaitu berupa tampilan form login, seperti pada gambar 3.13 di bawah ini: 

 

Gambar 3.12 Perancangan desain login 

2. Tampilan form utama 

Desain sistem ini merupakan tampilan setelah melakukan login dalam 

menjalankan apliaksi penentuan wajib pajak daerah teladan kota Batam, yaitu 

berupa tampilan form utama aplikasi, seperti pada gambar 3.13 di bawah ini: 

 

Gambar 3.13 Perancangan desain form utama 

3. Tampilan form data wajib pajak 
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Desain sistem ini merupakan tampilan untuk user admin dalam mengelola 

data wajib pajak daerah kota Batam, yaitu berupa tampilan form data wajib pajak 

yang terdiri dari informasi wajib pajak dan objek pajak yang dimiliki. Tampilan 

form isian wajib pajak dapat dilihat pada gambar 3.14 di bawah ini: 

 

Gambar 3.14 Perancangan desain form data wajib pajak 

4. Tampilan form data kriteria 

Desain sistem ini merupakan tampilan untuk user admin dalam mengelola 

data kriteria sistem penentu wajib pajak daerah teladan kota Batam, yaitu berupa 

tampilan form data kriteria yang terdiri dari jenis kriteria, nilai bobot yang telah 

ditentukan, serta nilai normalisasi kriteria tersebut. Tampilan form isian kriteria 

dapat dilihat pada gambar 3.15 di bawah ini. 



42 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Lina Dita Ariany, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wajib Pajak Daerah Self-Assessment Teladan Kota Batam Dengan Metode SMART, 
2018 
UIB Repository© 2018 

 
 

Form data kriteria

Logo Aplikasi

Wajib Pajak

Kriteria

Sub-kriteria

Pendataan

Perhitungan

Ubah password

Kriteria

Nilai Bobot

Nilai Normalisasi

Kriteria Bobot Normalisasi

Logout
 

Gambar 3.15 Perancangan desain form data kriteria 

5. Tampilan form data Sub-kriteria 

Desain sistem ini merupakan tampilan untuk user admin dalam mengelola 

data sub-kriteria berdasarkan data kriteria yang telah dibuat, yaitu berupa tampilan 

form data kriteria, seperti pada gambar 3.16 di bawah ini. 

 
Gambar 3.16 Perancangan desain form data sub-kriteria 
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6. Tampilan form ubah password 

Desain sistem ini merupakan tampilan untuk user admin dan petugas pajak 

dalam mengubah passowrd, yaitu berupa tampilan form ubah password, seperti 

pada gambar 3.17 di bawah ini. 

 

Gambar 3.17 Perancangan desain form ubah password 

 

3.4.2 Rancangan Output 

1. Tampilan form pendataan 

Desain sistem ini merupakan tampilan user admin untuk melakukan 

pendataan daftar pembayaran wajib pajak daerah, yaitu berupa tampilan form 

pendataan, seperti pada gambar 3.18 di bawah ini. 

 

Gambar 3.18 Perancangan desain form penilaian 
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2. Tampilan form perhitungan 

Desain sistem ini merupakan tampilan user admin untuk melakukan 

perangkinan setelah melakukan proses penilaian, yaitu berupa tampilan form 

perhitungan, seperti pada gambar 3.19 di bawah ini. 

 

Gambar 3.19 Perancangan desain form perhitungan 

3. Tampilan form Laporan 

Desain sistem ini merupakan tampilan user admin maupun petugas pajak untuk 

melakukan cetak laporan hasil penentuan peringkat, yaitu berupa tampilan laporan, 

seperti pada gambar 3.20 di bawah ini. 

 

Gambar 3.20 Perancangan desain lapor 


