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ABSTRAK 

 

 

Nur kholid, 8323088192. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Pada 

KPP Pratama Jakarta  Duren Sawit. Fakultas ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta 

 

       Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana 

pelaksanaan penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Duren Sawit. 

Setelah itu, untuk melihat adakah hambatan yang ada didalam 

pelaksanaannya dan bagaimana solusinya. Selain itu bertujuan untuk 

melihat tingkat efektifitas dari sisi kinerja dan pencairan tunggakannya. 

       Teori yang digunakan ialah teori - teori mengenai penagihan pajak 

dan kebijakan penagihan pajak. Untuk melihat apakah KPP Pratama 

duren sawit  telah efektif dalam pelaksanannya. 

       Teknik analisa data yang digunakan adalah untuk melihat gambaran 

efektifitas penagihan pajaknya dan upaya-upaya pencairan/pengurangan 

tunggkan pajak. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Nur kholid, 8323088192. Analysis of the effectiveness of tax 
collection at Jakarta Duren Sawit KPP. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 

 

       This study has the objective to see how the implementation of tax 

collection in Duren Sawit Primary KPP. After that, to see is there a barriers 

that exist in the implementation and what's the solution. In addition it aims 

to see the level of performance and effectiveness of the disbursement of 

arrears. 

        The theory used is the theory - the theory of tax collection and tax 

collection policies. To see whether the Primary KPP durian plantations 

have been effective in its implementation.  

Data analysis technique used is to see the picture of the 

effectiveness of tax collection and disbursement efforts / arrears tax 

reductions. 
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