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ABSTRAK 
 

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertugas mengelola penerimaan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) salah satunya adalah Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan 
Perdesaan (PBB-P2). PBB-P2 memiliki dua macam objek yang akan di pungut, yaitu Tanah 
dan Bangunan.  

Proses penghitungan nilai bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri 
yang sebelumnya menggunakan penghitungan secara manual sehingga membutuhkan waktu 
yang lama dan kurang efektif. Dalam proses tersebut data yang dihasilkan masih kurang 
akurat.Dengan demikian dalam penelitian ini danya penghitungan nilai bangunan 
menggunakan aplikasi berbasis web maka proses penghitungan dapat menjadi lebih efektif, 
efisien dan hasil lebih akurat sehingga staf tidak merasa kesulitan dalam melakukan proses 
penghitungan. 

Oleh sebab itu, khususnya dalam rangka memberikan kemudahan proses penghitungan 
nilai bangunan tersebut, maka penelitian ini membuat Aplikasi Penghitungan Nilai Bangunan. 
Dalam Penelitian ini menggunakan metode waterfall karena dalam proses penghitungan nilai 
bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri sudah ditentukan dan diatur 
dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak 
Bumi dan Bangunan sehingga diperlukan metode tersebut agar diperoleh data yang maksimal.   

Cara menghitung nilai bangunan menggunakan Aplikasi berbasis web pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri adalah dengan cara mengklasifikasikan komponen-
komponen pada bangunan yang berada dalam Modul Penghitungan meliputi komponen utama 
bangunan, komponen material bangunan dan komponen fasilitas bangunan. 
 Adapun saran pada penelitian ini adalah Mengembangkan aplikasi dengan kebutuhan 
seiring proses kemajuan Instansi, agar dapat mengoneksikan database serta aplikasi ini ke 
database yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. 
 
KATA KUNCI : Aplikasi  Penghitungan Nilai Bangunan, Waterfall, Dinas Pendapatan 

Daerah Kab. Kediri.. 
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I. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Kediri terletak di 

Propinsi Jawa Timur yang 

berbatasan dengan kabupaten 

Jombang di utara, Kabupaten Malang 

di timur, Kabupaten Blitar dan 

Kabupaten Tulungagung di selatan, 

Kabupaten Madiun dan Kabupaten 

Ponorogo di barat, serta Kabupaten 

Nganjuk di barat dan utara. 

Kabupaten Kediri memiliki lias 

wilayah 963,31 km². Kabupaten 

Kediri terdapat SKPD (satuan Kerja 

Perangkat Daerah) yang masing-

masing memiliki tugas, salah satunya 

adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Kanupaten Kediri.  Dinas 

Pendapatan Daerah adalah Dinas 

yang bertugas mengelola penerimaan 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) salah 

satunya adalah Pajak Bumi 

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan 

(PBB-P2). 

PBB-P2 memiliki dua macam 

objek yang akan di pungut, yaitu 

Tanah dan Bangunan. Bangunan 

adalah kontruksi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kediri masih melakukan 

penghitungan nilai bangunan secara 

manual. Dalam berbagai sudut 

pandang sangat terlihat bahwa 

penghitungan-penghitungan secara 

manual tersebut masih belum dapat 

memenuhi tuntutan ketersediaan 

informasi secara fleksibel, cepat dan 

akurat. Penggunaan teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan untuk 

mempermudah dan meningkatkan 

efisiensi kerja para staf dalam 

melakukan proses penghitungan nilai 

bangunan. Oleh sebab itu, khususnya 

dalam rangka memberikan 

kemudahan proses penghitungan 

nilai bangunan tersebut, maka 

penelitian ini membuat Aplikasi 

Penghitungan Nilai Bangunan. 

Dalam Penelitian ini 

menggunakan metode waterfall 

karena dalam proses penghitungan 

nilai bangunan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kediri sudah ditentukan dan diatur 

dalamPeraturan Bupati Kediri 

Nomor 36 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi 

dan Bangunan sehingga diperlukan 

metode tersebut agar diperoleh data 

yang maksimal..   

II. METODE 

Metode pengembangan 

sistem waterfall. Model SDLC air 

terjun (waterfall) sering juga disebut 
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model sekuensial linier (sequential 

linier). Model air terjun 

menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial 

atau urut dimulai dari analisis, 

desain, pengkodean, pengujian dan 

tahap support. 

a. Analisis 

Analisis sistem dilakukan 

untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-

perbaikan. Pada tahap ini 

dilakukan dalam analisa sistem 

antara lain : 

1. Analisa Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah 

merupakan langkah awal dari 

analisis sistem. Dalam tahap 

ini didefinisikan masalah yang 

harus dipecahkan. 

2. Analisa Kebutuhan 

Menganalisis kebutuhan 

pemakai sistem perangkat 

lunak (user) dan 

mengembangkan 

kebutuhan user.  

 

 

3. Analisa Kelayakan Sistem 

Studi kelayakan digunakan 

untuk menentukan 

kemungkinan keberhasilan 

solusi yang diusulkan. Tahapan 

ini berguna untuk memastikan 

bahwa solusi yang diusulkan 

tersebut benar-benar dapat 

dicapai. 

b. Desain 

Desain perangkat lunak 

adalah proses multi langkah yang 

focus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak 

termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan prosedur 

pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat 

lunak dari tahap analisis 

kebutuhan ke representasi desain 

agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap 

selanjutnya 

Pada tahap desain dilakukan 

perancangan antara lain: 

1. Perancangan Proses 

Rancangan proses berupa 

diagram alir data atau data 

flow 

diagram (DFD). Perancangan 

Proses yang digunakan adalah 

model logika yang mana model 
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logika lebih menjelaskan 

kepada user bagaimana 

nantinya fungsi-fungsi sistem 

informasi secara logika akan 

bekerja. 

2. Perancangan Basis Data 

Perancangan yang dimaksud 

dalam tahap ini adalah 

menentukan dan menunjukan 

hubungan antara entity dan 

relasinya (Entity Relationship 

Diagram). 

3. Perancangan Tabel 

Rancangan berupa tabel-tabel 

yang digunakan dalam 

pembuatan sistem. 

4. Perancangan Antarmuka 

Desain aplikasi adalah tahap 

yang harus dilakukan sebelum 

mulai membuat aplikasi. 

Konsep rancangan dalam 

mendesain halaman aplikasi 

adalah tampilan pada halaman 

aplikasi yang akan 

dipergunakan oleh pengguna. 

 

c. Pengodean 

Desain harus ditranslasikan ke 

dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini adalah 

program komputer sesuai dengan 

desain yang telah dibuat pada 

tahap desain 

d. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat 

lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan 

bahwa semua bagian sudah diuji. 

Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) 

dan memastikan keluaran yang 

dihasilkan sesuai yang diinginkan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. Hasil 

1. Tampilan halaman home 

Home adalah form yang 

pertama kali muncul saat 

program dijalankan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 tampilan home 

2. Tampilan halaman login 

Tamplan ini adalah 

tampilan yang digunakan oleh 

admin untuk memasukkan user 

dan Password 

 

 

 

 

 

Gambar 2 tampilan home 
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3. Tampilan halaman 

penghitungan 

Tampilan ini merupakan 

tampilan dimana user dan admin 

menggunakan untuk 

memasukkan data komponen 

bangunan yang akan dihitung 

 

 

 

 

 

Gambar2 tampilan penghitungan 

4. Tampilan halaman hasil 

penghitungan 

Pada tampilan ini akan 

menampilkan hasil penghitingan 

yang dilakukan user maupun 

admin. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 tampilan hasil 
penghitungan 

 
b. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Cara menghitung nilai 

bangunan menggunakan 

Aplikasi berbasis web pada 

Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kediri adalah 

dengan cara 

mengklasifikasikan komponen-

komponen pada bangunan 

yang berada dalam Modul 

PENGHITUNGAN meliputi 

komponen utama bangunan, 

komponen material bangunan 

dan komponen fasilitas 

bangunan. 

2. Proses penghitungan nilai 

bangunan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kediri yang sebelumnya 

menggunakan penghitungan 

secara manual sehingga 

membutuhkan waktu yang 

lama dan kurang efektif dengan 

adanya penghitungan nilai 

bangunan menggunakan 

aplikasi berbasis web maka 

proses penghitungan dapat 

menjadi lebih efektif, efisien 

dan hasil lebih akurat sehingga 

staf tidak merasa kesulitan 

dalam melakukan proses 

penghitungan. 
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