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ABSTRAK 

 

BPPRD Kabupaten Tabalong merupakan badan pemerintahan yang mengelola pendapatan pajak dan 

retribusi daerah di kabupaten tabalong. Badan  Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala 

Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada daerah. BPPRD sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola pajak 

dan retribusi daerah dalam kegiatan operasionalnya masih menggunakan sistem manual, terlalu lama 

melakukan analisis dalam prosesnya yang tidak terlalu membantu dan cenderung memakan waktu, maka 

dipandang perlu metode yang bersifat terbuka terhadap perubahan kebutuhan yang begitu cepat.Oleh karena 

itu, penulis merancang sebuah sistem dengan tema “Sistem Informasi Manajemen Surat dan Pengelolaan 

Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tablong”. Adapun sistem 

yang akan dibuat yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dimana aplikasi ini lebih mudah 

dalam penggunaannya dan berbasis web serta menggunakan database MySQL. Sistem yang dibangun mampu 

mengelola pengarsipan dan retribusi izin mendirikan bangunan yang ditangani oleh Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong. Laporan yang dihasilkan seperti laporan surat masuk, surat keluar, 

surat disposisi, surat izin mendirikan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan, izin perpanjangan, izin 

pengalihan hak milik, surat tanda setoran, dan bukti terima. 

Kata Kunci: MySQL, Retribusi, Sistem Informasi Manajemen, Surat, PHP. 

 

ABSTRACT 

 

Tabalong Regency BPPRD is a government agency that manages regional tax and retribution revenues 

in Tabalong Regency. The Regional Tax and Retribution Management Agency is led by the Head of the Agency 

which is located below and is responsible to the Regent through the Regional Secretary. The Regional Tax and 

Retribution Management Agency has the task of assisting the regent in carrying out government affairs in the 

area of Regional Tax and Retribution Management which is the authority of the region and the assistance task 

given to the region. BPPRD as a government agency tasked with managing regional taxes and levies in its 

operational activities is still using a manual system, too long to carry out an analysis in the process that is not 

too helpful and tends to take time, it is deemed necessary methods that are open to changing needs so quickly. 

therefore, the authors designed a system with the theme "Information Management System for Letters and 

Management of Regional Levies on Tablong District Tax and Retribution Management Agency". The system to 

be created is by using the PHP programming language where this application is easier to use and is web based 

and uses a MySQL database. The system built is able to manage the filing and levies on building permits that 

are handled by the Tabalong Regency Tax and Retribution Management Agency. Reports produced include 

reports on incoming letters, outgoing letters, disposition letters, building permits, levies on building permits, 

renewal permits, transfer of ownership licenses, certificates of deposit, and receipts. 

Keywords: MySQL, Retribution, Management Information Systems, Letters, PHP. 
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PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

teknologi informasi dan komunikasi perlu menjadi 

pertimbangan bagi para penyelenggara 

pemerintahan untuk memanfaatkan, 

mengembangkan, menguasai, terutama dalam 

rangka meningkatkan daya saing bangsa 

menghadapi tantangan globalisasi. Peran teknologi 

informasi dapat membantu kegiatan operasional 

pemerintahan untuk mempercepat proses kerja 

sehingga lebih efektif dan efisien, menghindari 

pemborosan waktu dan tenaga, memudahkan dalam 

pengelolaan arsip dan retribusi daerah dan juga 

dengan adanya teknologi informasi dapat 

menghindarkan dari kesalahan dalam pengambilan 

keputusan. 

Masalah manajemen surat dan 

pengelolaan retribusi daerah pada badan 

pengelolaan pajak dan pengelola retribusi daerah 

kabupaten tabalong merupakan masalah utama 

didalam menjaga keutuhan informasi yang pada 

suatu saat akan dibutuhkan oleh instansi tersebut. 

Dalam sebuat instansi surat merupakan 

alat komunikasi yang penting. Suatu instansi yang 

menerima surat masuk dan membuat surat keluar 

tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan 

sebagai bukti otentik atas kegiatan yang telah 

dilakukan. Oleh karena itu pengelolaan surat harus 

dilakukan setepat-tepatnya sehingga selalu dapat 

diikuti proses perkembangannya. Tujuan kearsipan 

adalah menyediakan data dan informasi dengan 

cepat dan tepat ketika diperlukan. Pendataan 

informasi surat membantu ketika arsip dapat 

ditemukan kembali dengan cepat dan tepat 

dikarenakan informasi yang lengkap dan terdapat 

pada dokumentasi yang dibuat. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi 

Daerah Kabupaten Tabalong, masih banyak kinerja 

tata usaha bagian pengarsipan kurang efisien 

karena menerapkan sistem pengarsipan yang 

konvensional yakni dengan cara di tulis dalam 

buku agenda. Hal tersebut merupakan 

permasalahan yang ada ketika ingin mencari 

kembali surat yang telah diarsipkan, atau surat yang 

telah diarsipkan sulit didapat kembali karena tidak 

adanya pencatatan mengenai dimana surat itu 

disimpan dan diarsipkan. Bahkan ada masanya 

surat yang telah masuk di agendakan kembali, di 

mana surat sebelumnya pernah di agendakan. 

Masalah lainnya adalah mengenai 

pengelolaan retribusi daerah. Retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang penting karena pada setiap 

tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. 

Namun dekimian, pengelolaan retribusi daerah 

masih belum efektif, belum adanya sistem 

komputerisasi yang dapat memanajemen perihal 

pengelolaan retribusi daerah, seperti pengelolaan 

pemasukan dana, pengolahan data profil, serta total 

pemasukan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk 

perbandingan target pendapatan tahun sebelumnya, 

sehingga dari pihak badan pengelolaan retribusi 

daerah lebih mudah dalam mengevaluasi 

permasalahan yang mungkin akan timbul. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk 

membangun sebuah sistem terkait, tentang Sistem 

Informasi Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten 

Semarang oleh Sofia Murtiani, Imam Much Ibnu 

Subroto, dan Dedy Kurniadi pada tahun (2016) 

permasalahan yang terdapat pada penelitian ini 

adalah kendala memanajemen perihal catatan 

penyetoran belum masuk kedalam catatatn Dinas 

terkait untuk penyevaluasian target pasar per-tahun 

dengan realisasi dana yang didapat, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini 

memberikan solusi bagi permasalahan yang ada 

dengan mengembangkan sistem retribusi yang juga 

mampu memanajemen mengenai data penyetoran 

retribusi. Penelitian lainnya tentang Sistem 

Informasi Manajemen Surat pada Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Timur, oleh Harliawan Hertanto pada tahun 

(2017) permasalahan yang terjadi adalah mengenai 

user interface pada sistem yang belum sederhana 

sehingga dalam pengembangan sistem selanjutnya 

perlu memperbaiki mengenai user interface agar 

lebih mudah untuk digunakan oleh pengguna. 

Penelitian lainnya tentang Aplikasi Sistem 

Informasi Pengelolan Arsip pada Unit Pelayanan 

Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah Jakarta oleh 

Yuni Fitriani pada tahun (2018), permasalahan 

yang terjadi yaitu mengenai dokumen surat yang 

dapat diarsipkan hanya mengenai beberapa 

dokumen saja, sehinnga untuk penelitian 

selanjutnya mengenai jenis dokumen yang dapat 

diarsipkan dalam sistem lebih diperluas lagi. 

Dengan alasan di atas, maka penulis 

mengangkat sebuah tema untuk penelitian skripsi 

ini dengan judul “SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN SURAT DAN PENGELOLAAN 

RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN 

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH KABUPATEN TABALONG”. Sistem 

informasi ini diharapkan mampu melakukan 

manajemen surat dan mampu mengelola retribusi 

daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, dapat 

membantu kecepatan dan kualitas dalam 

penyampaian informasi serta dapat mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem yang 

lama.         

                                                                  

METODE 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Metode ini dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data dengan meninjau langsung ke 



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

2. Wawancara 

Pada metode wawancara ini dilakukan secara 

langsung dengan narasumber terkait yang bertujuan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam pembangunan sistem informasi manajemen 

surat dan retribusi daerah pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong. 

3. Studi Kepustakaan 

Dalam metode ini, penulis menggunakan buku-

buku referensi ataupun informasi dari internet 

untuk mendapatkan teori-teori dan metodologi 

yang tepat untuk mendukung penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Hasil dari penelitian ini yaitu berupa 

sistem informasi manajemen surat dan retribusi 

berbasis website yang dapat mendukung 

pengolahan data agar menjadi lebih baik dan cepat 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini 

diharapkan agar dapat benar - benar bermanfaat dan 

dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Berikut analisis sistem yang sedang berjalan pada 

BPPRD Kabupaten Tabalong : 

1. Petugas pendataan memberikan formulir data 

wajib retribusi kepada pihak wajib retribusi 

untuk di isi. 

2. Formulir data wajib retribusi tersebut di isi 

oleh pihak wajib retribusi dan memberikannya 

kembali kepada petugas pendataan untuk 

diproses selanjutnya. 

3. Petugas pendataan melakukan pengecekan 

formulir serta membuatkan nomor Surat 

Tanda Setoran (STS) sebanyak tiga rangkap. 

Satu rangkap Surat Tanda Setoran (STS) 

diarsipkan sedangkan dua rangkap lagi 

diberikan kepada  bagian pengolahan data dan 

penetapan untuk diproses selanjutnya. 

4. Bagian pengolahan data dan penetapan 

mengolah data nomor Surat Tanda Setoran 

(STS) sekaligus membuatkan kwitansi, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebanyak 

dua rangkap. Satu rangkap formulir kwitansi, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 

diarsipkan dan satu rangkap lagi diberikan 

kepada Bagian bendaharawan untuk diproses. 

5. Bagian bendaharawan menerima pembayaran 

retribusi dari pihak wajib retribusi dan 

memproses nomor Surat Tanda Setoran (STS) 

formulir kwitansi, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), dan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD). 

6. Satu rangkap STS formulir kwitansi, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang 

telah diproses diberikan kepada pihak wajib 

retribusi, sedangkan satu rangkap lagi 

diproses untuk pembuatan laporan retribusi. 

7. Laporan retribusi ini dibuat sebanyak dua 

rangkap dan diberikan kepada Kepala Badan 

untuk disetujui dan ditandatangai. 

8. Kepada Badan menyetujui dan 

menandatangani kedua rangkap laporan 

retribusi, kemudian mengarsipkan satu 

rangkap laporan tersebut. 

9. Satu rangkap laporan retribusi yang telah 

disetujui dan ditandatangani oleh Kepala 

Badan diberikan kembali kepada bagian 

bendaharawan untuk diarsipkan pula. 

 

Flowmap Sistem yang Berjalan 

Gambar dibawah ini merupakan gambaran umum 

sistem yang sedang berjalan pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong 

yang dibuat dalam bentuk flowmap yakni sebagai 

berikut : 

 

 
 

Gambar 1. Flow Map 

Usecase Diagram 

Gambar dibawah ini merupakan gambar usecase 

diagram dari Sistem Informasi Manajemen Surat 

dan Retribusi  BPPRD Kabupaten Tabalong : 

 

Gambar 2. Usecase Diagram 



Relasi Database 

Gambar dibawah ini merupakan gambar relasi 

database dari Sistem Informasi Manajemen Surat 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong : 

 

 
 

Gambar 3. Relasi Database 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

 Adapun beberapa hasil dari implementasi 

tampilan menu antar muka masukan sistem pada 

program Sistem Informasi Manajamen Surat dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, sebagai 

berikut :  

1. Tampilan antarmuka halaman admin 

Setelah melakukan login dengan hak akses 

sebagai admin, maka halaman utama yang 

akan tampil adalah halaman utama admin, 

dimana halaman utama ini memiliki hak akses 

penuh untuk mengontrol seluruh sistem 

seperti melakukan input pendataan surat 

masuk, surat keluar, surat disposisi, data 

pegawai, data bank, data jenis retribusi, data 

wajib retribusi, retribusi izin mendirikan 

bangunan, retribusi perpanjangan izin, 

retribusi pengalihan hak, bukti penerimaan 

dan surat tanda setoran, admin juga dapat 

melakukan edit data, hapus dan mencetak 

laporan yang diperlukan. 

 

 
 

Gambar 4. Halaman admin 

 

2. Tampilan antarmuka form login  

Form login merupakan tampilan utama yang 

muncul sebelum pengguna mengakses 

halaman utama sistem. Form login ini 

berfungsi sebagai keamanan sistem, agar tidak 

semua orang bisa mengakses sistem ini. 

Untuk admin yang ingin mengakses sistem 

informasi manajemen surat dan pengelolaan 

retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Kabupten Tabalong ini harus 

menginputkan username dan password yang 

telah didaftarkan pada sistem sebelumnya, 

sehingga admin yang bertugas dapat 

mengakses sistem dan mengelola data yang 

ada pada sistem. Admin yang bertugas dapat 

menginput, mengedit, melihat, mencetak, 

serta menghapus data yang ada pada sistem. 

 

 
 

     Gambar 5. Form Login 

3. Tampilan antarmuka form surat masuk 

Form surat masuk menampilkan penginputan 

untuk pendataan surat yang masuk pada 

BPPRD Kabupaten Tabalong.  

 

 
 

           Gambar 6. Form surat masuk 

4. Tampilan Antarmuka form retribusi 

Form retribusi IMB menampilkan 

penginputan untuk pendataan pengajuan izin 

mendirikan bangunan kepada BPPRD 

Kabupaten Tabalong.  

 

 
 

            Gambar 7. Form retribusi 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Adapun beberapa hasil dari implementasi 

tampilan menu antar muka keluaran sistem pada 

program Sistem Informasi Manajamen Surat dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong, sebagai 

berikut :  

1. Tampilan Laporan Surat Masuk 

 

 
 

     Gambar 8. Laporan surat masuk 

 

2. Tampilan Laporan Surat Keluar 

 

 
 

      Gambar 9. Laporan surat keluar 

 

3. Tampilan Laporan Surat Disposisi 

 

 
 

   Gambar 10. Laporan surat disposisi 

 

4. Tampilan Laporan Retribusi IMB 

 

 
 

    Gambar 11. Laporan Retribusi IMB 

5. Tampilan Surat Tanda Setoran 

 

 
         

      Gambar 12. Surat tanda setoran 

 

6. Tampilan Surat Izin Mendirikan Bangunan 

 

 
 

 Gambar 13. Surat Izin Mendirikan Bangunan 

 

7. Tampilan Tanda Bukti Pembayaran 

 

 
 

  Gambar 14. Tanda Bukti Pembayaran 



PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Surat 

dan Pengelolaan Retribusi pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tabalong telah berhasil dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan basis data MySQL. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi-

fungsi yang terdapat pada sistem berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan 

rancangan. 

3. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk 

meningkatkan kinerja pegawai Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

Saran 

Saran-saran yang penulis berikan untuk 

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Surat 

dan Pengelolaan Retribusi Daerah Kabupaten 

Tabalong ini lebih lanjut adalah : 

1. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu 

adanya penambahan menu yang tidak hanya 

mengenai retribusi izin mendirikan bangunan 

saja, tapi ditambahkan juga menu untuk 

retribusi lainnya yang dikelola oleh Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

2. Mengembangkan sistem yang ada menjadi 

sebuah sistem berbasis android. 
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