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ABSTRAK 

 

FIKRI HIKMATULLAH. 2012. 8323098146. Analisis Perbandingan Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Revisi UU PPN pada KPP “ X “.  

Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat penerimaan 

perpajakan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama 

Jakarta Cakung Satu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan interview. 

       Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya revisi UU PPN 

dapat meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Lalu seiring meningkatkanya kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak maka 

penerimaan perpajakan ikut mengalami peningkatan. 

Kata kunci : Penerimaan PPN. 
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ABSTRACT 

 

FIKRI HIKMATULLAH. 2012. 8323098146. Analisis Perbandingan Penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Sesudah Revisi UU PPN pada KPP “ X “.  

Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

       This essay is intended to discover about taxation income degree which come 

from Value Added Tax on Pratama Jakarta Cakung Satu Tax Office. The method 

used in this research is Descriptive Analysis with the Observation and Interview 

methods of data collection. 

       From the results of this research can be seen that with the revision of Value 

Added Tax Laws can enhance the law certainty and obedience of the taxpayers. 

With the enhancement of the law certainty and obedience of the taxpayers, taxation 

income is also rising. 

Keyword: Added Tax Value Income 
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KATA PENGANTAR 

 

       Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada ke hadirat Allah SWT. Atas 

segala rahmat dan karunia-nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul : Analisis Perbandingan Penerimaan PPN 

Sebelum dan Sesudah Revisi UU PPN pada KPP “X”. 

       Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memproleh gelar ahli madya dibidang akuntansi pada jurusan akuntansi fakultas 

ekonomi universitas negeri Jakarta. 

       Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada 

semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada : Bapak Indra Pahala, SE, M.SI. sebagai dosen 

pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan 

karya ilmiah ini dari awal hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. 

       Penulis juga berterimakasih kepada : Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku dekan 

fakultas ekonomi, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

situasi kondusif pada fakultas ekonomi. Tak lupa penulis menyampaikan terimakasih 

kepada ketua program studi : Rida Prihatni, SE, AKT, M.SI.  

       Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen dan 

staf administrasi FE-UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh 

simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 

       Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, yang 

dengan kasih saying dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan 

karya ilmiah ini.  

 


