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ABSTRAK 

 

Analisis Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak  Orang Pribadi Pada Penerimaan KPP 
Pratama Jakarta Pulogadung. Program Studi D III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan 
pelaporan wajib pajak orang pribadi yang aktif mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penerimaan pajak dan untuk mengetahui secara spesifik 
besaran peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta 
Pulogadung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 

       Dari hasil penulisan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
kuat antara kepatuhan pelaporan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang 
dilihat dari hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun.  

 

Kata Kunci : Kepatuhan pelaporan wajib pajak , Penerimaan pajak  
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ABSTRAK 

 

Analisis Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak  Orang Pribadi Pada Penerimaan KPP 
Pratama Jakarta Pulogadung. Program Studi D III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

       This paper aims to determine whether the level of compliance reporting 
active taxpayers have a significant effect on tax revenue and to know the specific 
amount of tax revenue increase that occurred in Jakarta Pulogadung Primary 
KPP. The method used in this research is descriptive analytical method with the 
method of data collection through literature study, and observation. 
        From the results of this study indicate that there is a positive and strong 
relationship between the taxpayer reporting compliance for tax revenue is seen 
from the results of tax revenue from year to year. 
 
Keywords: Compliance with mandatory reporting of taxes, tax revenues  
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