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ABSTRAK 

 

NURUL FAUZIAH. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Aparat Pajak, dan 
Partisipasi Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak pada KPP Madya 
Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh kepatuhan  wajib pajak terhadap 
efektivitas penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. Untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh Sikap Aparat Pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak pada 
KPP Madya Jakarta Timur. Untuk mengetahui partisipasi wajib pajak terhadap 
efektifitas penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. Untuk mengetahui 
pengaruh secara simultan terkait kepatuhan wajib pajak, Sikap Aparat Pajak, dan 
partisipasi wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP Madya 
Jakarta Timur. Metode yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data primer. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
penelitian survey. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan analisis kuantitatif menggunakan teknik perhitungan statistik.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Penerimaan Pajak, artinya semakin besar Kepatuhan Wajib Pajak 
maka semakin meningkat pula Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. 
Sikap Aparat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, 
artinya semakin besar Sikap Aparat Pajak maka semakin meningkat pula Penerimaan 
Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. Partisipasi Wajib Pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, artinya semakin besar Partisipasi Wajib 
Pajak maka semakin meningkat pula Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta 
Timur. Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Aparat Pajak dan Partisipasi Wajib Pajak 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. 

 

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Aparat Pajak, Partisipasi Wajib Pajak, 
dan Penerimaan Pajak 
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ABSTRACT 

 

Nurul Fauziah. Effect of Taxpayer Compliance, Tax Officials Attitudes, Taxpayer 
Participation and Effectiveness Against Tax Revenue In Madya KPP East Jakarta. 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2014. 

 

This study aims to determine the effect of tax compliance on the effectiveness of tax 
revenue in the KPP Madya East Jakarta . To determine whether there is influence the 
effectiveness of the tax administration of the effectiveness of tax revenue in the KPP 
Madya East Jakarta . To determine the effectiveness of the participation of the 
taxpayer in the tax revenue KPP Madya East Jakarta . To determine the effect of 
simultaneous related tax compliance , the Tax Officials Attitudes and taxpayer 
participation of the effectiveness of tax revenue in the KPP Madya East Jakarta . The 
method conducted by researchers is to collect primary data . This study is a 
descriptive research with quantitative survey research methods . Analysis of the data 
used in this study was to perform quantitative analysis using statistical calculation 
techniques . The results of this study indicate that the Taxpayer Compliance positive 
and significant effect on tax revenue , ie, the greater the Taxpayer Compliance also 
increase the tax revenue to the KPP Madya East Jakarta . Tax Officials Attitudes and 
a significant positive effect on tax revenue , ie, the greater effectiveness of the Tax 
Administration is increasing as well Receipts Tax on KPP Madya East Jakarta . 
Taxpayer participation and significant positive effect on tax revenue , ie, the greater 
participation of the taxpayer is increasing as well Receipts Tax on KPP Madya East 
Jakarta . Taxpayer Compliance , Tax Officials Attitudes and Tax Payer Participation 
significant effect on tax revenue in East Jakarta KPP Madya. 

 

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Officials Attitudes, Taxpayer Participation, 
and Tax Revenue 
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