
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Waluyo (2011), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)

yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan

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

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas

negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Ciri-ciri yang melekat pada pajak

adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi indi-

vidual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah dae-

rah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
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Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Seba-

gai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam

negeri.

2. Fungsi mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dike-

nakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi

tingkat konsumsi. Demikian pula terhadap barang mewah, pajak yang dike-

nakan lebih tinggi dari barang biasa.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, ter-

masuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda

dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di-

operasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB,

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedang-

kan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB,

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjan-

jian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Permen-

dagri Nomor 29 tahun 2012, 2012).

Adapun kepemilikan yang dimaksud adalah hubungan antara orang pribadi atau

perusahaan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti
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kepemilikan dari dokumen yang sah termasuk BPKB. Dasar pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor adalah perkalian antara Nilai Jual Kembali Kendaraan Bermo-

tor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan

bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual kendaraan tersebut. Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan

berdasarkan harga pasaran umum sesuai dengan isi silinder, penggunaan, jenis,

merk, tahun pembuatan, berat dan lain-lain. Dalam perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) juga terdapat perhitungan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di mana tarif dan pengelolaannya dikelola oleh Jasa

Raharja. Sehingga untuk tarifnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan

yang berlaku.

Menurut Waluyo (2011), Pokok pengaturan sesuai Undang-Undang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu:

1. Objek pajak

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermo-

tor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat

dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT

5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

2. Pengecualian sebagai objek pajak:

(a) Kereta Api;

(b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan per-

tahanan dan keamanan negara;
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(c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, kon-

sulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-

lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

pemerintah; dan

(d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

3. Subjek pajak

Sebagai subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal subjek

pajak kendaraan bermotor adalah badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh

pengurus atau kuasa badan.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor yaitu hasil

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

(a) Nilai jual kendaraan bermotor

Besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditentukan harga pasaran umum,

yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat.

Harga pasaran umum adalah harga pasaran umum pada minggu pertama

bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Khusus kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, terma-

suk alat-alat berat dan alat alat besar serta kendaraan di air, dasar pe-

ngenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermo-

tor. Perhitungan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri setalah mendapat pertimbangan dari Menteri

Keuangan, demikian penghitungan dasar pengenaan pajak juga akan di-

tinjau kembali setiap tahun.

(b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermo-
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tor.

5. Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan peraturan

daerah, yaitu:

(a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar

1% (satu persen) dan atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

(b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat

ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling

tinggi 10% (sepuluh persen).

(c) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam

kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda, dan

kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan

paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 1% (satu

persen).

(d) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling ren-

dah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua

persen).

2.3 Short Message Service (SMS)

Menurut Saputra (2011), Short Message Service atau SMS merupakan fitur yang

digunakan untuk mengirimkan pesan dalam format teks. Layanan SMS dengan

cepat banyak diminati masyarakat karena beberapa keunggulan diantaranya biaya

yang relatif lebih murah, pesan dapat dikirimkan secara fleksibel, dan layanan SMS

mudah digunakan. Alur pengiriman pesan dijelaskan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1: Alur Pengiriman SMS (Saputra, 2011)

Keterangan gambar:

- BTS (Base Transceiver Station)

- BSC (Base Station Controller)

- MSC (Mobile Switching Centre)

- SMSC (Short Message Service Center)

Setiap mengirimkan pesan melalui SMS, pesan tersebut tidak langsung sampai ke

handphone tujuan, tapi melewati beberapa proses terlebih dahulu. Pesan akan di-

tangkap oleh BTS lalu dilanjutkan ke BSC kemudian sampai ke tahap MSC. MSC

kemudian akan meneruskan pesan tersebut ke SMSC. Pada tahap ini pesan akan

disimpan untuk sementara jika nomor tujuan sedang tidak aktif atau berada di luar

jangkauan. Jika nomor tujuan sudah aktif maka akan diteruskan melewati MSC,

BSC kemudian diterima oleh jaringan BTS nomor tujuan, kemudian dikirimkan

kepada pengguna nomor handphone tersebut.
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Aplikasi SMS dibagi menjadi beberapa jenis kategori sesuai dengan kebutuhan

pengguna, diantaranya:

1. SMS Premium

SMS Premium merupakan layanan Short Code Number (SCN) untuk berba-

gai macam program. Program yang ada dapat berupa quiz, polling dan lain-

lain. Jenis aplikasi ini ditandai dengan adanya nomor tujuan yang memiliki

nomor singkat, seperti 9060, 6278, 6288 dan sebagainya.

2. SMS Blasting

SMS Blasting merupakan SMS yang dikirimkan secara massal oleh pihak

provider kepada pengguna handphone yanng digunakan sebagai media infor-

masi maupun periklanan/advertising.

3. SMS Pull

SMS Pull merupakan SMS dua arah, memiliki definisi yang sama dengan

SMS Premium, yang membedakan adalah SMS Pull akan mendapat balasan

jika pengguna melakukan pengiriman ke nomor tujuan.

4. SMS Push

Jenis aplikasi ini memiliki layanan satu arah, cukup mengirim satu pesan un-

tuk mengikuti suatu program (mendaftar), kemudian sistem ini akan mengi-

rimkan sms secara rutin. Misalnya setiap hari, setiap minggu, dan akan terus

dikirimkan hingga keluar dari program tersebut. Biasanya jenis ini didomi-

nasi oleh layanan yang menganut sistem REG dan UNREG.

5. SMS Gateway

Merupakan komunikasi dua arah, mengirim dan menerima, digunakan untuk

SMS keyword, polling, ataupun informasi lainnya. SMS ini biasanya diguna-

kan dengan kartu GSM, dan tarifnya pun sesuai dengan kartu yang digunakan.
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2.4 SMS Gateway

Menurut Putri (2012), SMS Gateway merupakan sebuah perangkat yang

menawarkan layanan transmit SMS, mentransformasikan pesan ke jaringan seluler

dari media lain atau sebaliknya, sehingga memungkinkan pengiriman atau pene-

rimaan pesan SMS dengan atau menggunakan ponsel. SMS Gateway dapat ter-

hubung ke media lain seperti perangkat SMSC dan server milik content provider

melalui link IP untuk memproses layanan SMS.

Menurut Mulyani, dkk (2012), SMS Gateway merupakan suatu aplikasi yang me-

manfaatkan fasilitas SMS, yang digunakan untuk pengiriman data secara ringkas

dan pendek yang memungkinkan seorang pengguna telepon selular mendapatkan

informasi dari aplikasi tersebut. SMS Gateway merupakan sistem aplikasi untuk

mengirim dan/atau menerima SMS, terutama digunakan dalam aplikasi bisnis, baik

untuk kepentingan promosi, service kepada costumer, pengadaan konten produk

atau jasa, dan seterusnya. Karena merupakan sebuah aplikasi, maka fitur-fitur yang

terdapat di dalam SMS Gateway dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, be-

berapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi SMS Gateway adalah:

1. Autoreply

SMS Gateway secara otomatis akan membalas SMS yang masuk. Contohnya

untuk keperluan permintaan informasi tertentu (misalnya kurs mata uang,

jadwal perjalanan), dimana SMS dikirim dengan format tertentu yang dike-

nali aplikasi, kemudian aplikasi dapat melakukan autoreply dengan membalas

SMS tersebut, dengan informasi yang dibutuhkan.

2. Pengiriman Masal

Disebut juga dengan istilah SMS broadcast, bertujuan untuk mengirimkan

SMS ke banyak tujuan sekaligus. Misalnya untuk informasi produk terbaru

kepada pelanggan.
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3. Pengiriman Terjadwal

Sebuah SMS dapat diatur untuk dapat dikirimkan ke tujuan secara otomatis

pada waktu tertentu.

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pengiriman SMS adalah

Short Message Service Centre (SMSC), yang merupakan jaringan telepon selular

yang menangani pengiriman SMS. Jadi, pada saat sebuah pesan dikirim melalui

ponsel, SMSC lah yang akan mengirimkan pesan tersebut ke nomor tujuan. Jika

nomor tujuan tidak aktif, maka SMSC akan menyimpan pesan tersebut dalam

jangka waktu tertentu. Jika SMS tetap tidak dapat dikirim sampai jangka waktu

habis, maka SMS tersebut akan dihapus dari penyimpanan SMSC.

2.5 Gammu

Gammu merupakan salah satu pustaka atau library open source yang dibuat sebagai

gateway antara ME dengan perangkat komputer. Pengembangan Gammu awalnya

dari pendahulunya yaitu Gnooki yang dari segi konsep sangat sederhana dan rumit.

Namun pada Gammu proses instalasi dan penerapan pembangunan aplikasi SMS

semakin mudah. Ini merupakan jasa dari beberapa developer yang telah memba-

ngun Gammu.

Gammu adalah semacam service yang disediakan untuk membangun aplikasi yang

berbasis SMS Gateway, setelah sukses membangun Gammu aplikasi SMS gateway

dapat dibangun dengan bahasa pemograman PHP atau platform apapun. Baik itu

web based dengan PHP maupun ASP atau yang lainnya.

Selain dapat menerima atau mengirim SMS, Gammu juga dapat menerima atau

mengirim MMS, backup atau restore phonebook, serta download atau upload file

ke mobile equipment, dalam hal ini Gammu memiliki support ke lebih dari 400
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jenis mobile equipment (Purnamasari, 2010).

2.6 Hypertext Preprocessor (PHP)

Menurut Wahidin (2010), PHP atau singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor

adalah bahasa pemrograman berbasis server side. Artinya untuk dapat menjalankan

script PHP dibutuhkan web server penunjang, dalam hal ini adalah Apache. PHP

berlisensi free atau gratis untuk digunakan.

Menurut Arsyiandi (2011), beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web

lainnya, antara lain:

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan

sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

2. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mu-

lai Apache, IIS, Lighthttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif

mudah.

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena tersedia banyak milis dan

developer yang siap membantu dalam pengembangan.

4. Dalam sisi pemahaman PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah

karena memiliki referensi yang banyak.

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin

seperti Linux, Unix, Macintosh maupun Windows, dan dapat dijalankan se-

cara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah

sistem.



14

2.7 MySQL

Menurut Saputra (2011), MySQL merupakan perangkat lunak yang juga bersi-

fat open source, bahasa standar yang digunakan adalah SQL. SQL merupakan

singkatan dari Structure Query Language, yang merupakan bahasa standar untuk

pengolahan database. Pada umumnya perintah yang paling sering digunakan dalam

MySQL ini adalah perintah SELECT yang berfungsi untuk menampilkan data dari

database. Selain itu juga SQL menyediakan perintah untuk membuat database,

field, ataupun index untuk menambah atau menghapus data.

Menurut Cahyono (2006), pernyataan-pernyataan SQL dibagi menjadi dua kate-

gori, yaitu Data Manipulation Languange (DML) dan Data Definition Languange

(DDL). Pernyataan-pernyataan DML berkaitan dengan data, baik pengambilan atau

pemodifikasian data supaya tetap up-to-date. Sedangkan pernyataan-pernyataan

DDL berkaitan dengan pembuatan atau pengubahan tabel dan objek-objek database

lainnya seperti view dan index.

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan DML, antara lain:

1. SELECT

Digunakan untuk query dan menampilkan data dari sebuah database. Pernya-

taan SELECT menspesifikasikan kolom mana yang termasuk dalam result set

(hasil query). Pernyataan SELECT ini merupakan pernyataan yang paling se-

ring digunakan dalam aplikasi-aplikasi database.

2. INSERT

Digunakan untuk mengisi tabel yang baru dibuat atau menambahkan

baris/record baru pada tabel yang baru sudah dibuat.
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3. DELETE

Digunakan untuk menghapus sebuah baris tertentu atau sekumpulan baris dari

sebuah tabel.

4. UPDATE

Digunakan untuk mengubah nilai dari suatu kolom atau sekumpulan kolom

pada suatu tabel.

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan DDL, antara lain:

1. CREATE TABLE

Digunakan untuk membuat tabel dengan nama kolom yang ditentukan oleh

pengguna. Pengguna juga perlu mendefinisikan tipe data untuk setiap kolom.

Tipe-tipe data tersebut sangat bervariasi, setiap DBMS memiliki tipe data

yang berbeda dengan DBMS lainnya. Dengan demikian pengguna perlu

mengetahui terlebih dahulu tipe data yang didukung oleh DBMS tersebut.

2. DROP TABLE

Digunakan untuk menghapus semua baris/record dan menghapus definisi

tabel dari database.

3. ALTER TABLE

Digunakan untuk menambah atau menghapus sebuah kolom dari suatu tabel.

2.8 XAMPP

Menurut Sutarman (2007) dalam Cahyanto (2013), XAMPP adalah perangkat lunak

gratis, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa

program untuk menjalankan fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri, yang ter-

diri atas program Apache HTTP Serve, MySQL database, dan penerjemah bahasa

yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP adalah nama yang
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merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP

dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, meru-

pakan Web server yang mudah digunakan yang mampu melayani halaman dinamis.

Saat ini, XAMPP tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows, Linux, Sun

Solaris, dan Mac OS X.

2.9 Metode Prototype

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011), sering pelanggan (customer) mem-

bayangkan kumpulan kebutuhan yang diinginkan tapi tidak terspesifikasikan se-

cara detail dari segi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Di sisi lain,

pengembang perangkat lunak harus menspesifikasikan sebuah kebutuhan secara de-

tail dari segi teknis dimana pelanggan sering kurang mengerti mengenai hal teknis

ini. Metode Prototype dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman

pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang di-

inginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak.

Metode Prototype dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap

perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah program prototype agar pelang-

gan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Program prototype

biasanya merupakan program yang belum jadi. Program ini biasanya menyediakan

tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak seperti perangkat

lunak yang sudah jadi. Program prototype ini dievaluasi oleh pelanggan atau user

sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user.

Menurut Mulyanto (2008), Prototype adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa

perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah

perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak bekerja dalam ling-

kungannya sebelum tahap konstruksi aktual dilakukan. Metode Prototype se-



17

bagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi manajemen,

tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi

manajemen. Prototype dapat dimodifikasi, memungkinkan dimodifikasi beberapa

kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Metode ini dikatakan revolusi karena

merubah proses pengembangan sistem informasi yang lama yaitu SDLC (System

Development Life Cycle).

Gambar 2.2: Metode Prototype (Mulyanto, 2008)


