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ABSTRACT 

The development of communication and information technology is expected to 

help the duties of the Directorate General of Taxes relating to the submission of 

Annual Tax Returns for Personal Income Taxpayers. SPT reporting can be done 

by coming directly to the Tax Service Integrated Service Place (TPT) or online by 

e-filing. This research was conducted at the Pratama Tax Office in Tuban. The 

purpose of this research is to find out the Annual Tax Return Reporting Procedure 

at the Primary Tax Service Office in Tuban. The study was conducted using 

qualitative descriptive methods with observation, interview and documentation 

techniques. Sources of data obtained from primary and secondary data. Data 

collection techniques used were observation, interview and document review. 

Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion 

drawing. The results of observations are in the Annual Reporting Procedure 

(SPT) reporting procedure. Taxpayers must have an NPWP, e-FIN and an active 

e-mail address for Online Tax Directorate General registration. 

Keywords: Procedure, Annual Tax Return, Taxpayer, Individual 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah 

negara hukum yang sangat 

menjunjung tinggi hak dan 

kewajiban setiap warga negara. 

Kewajiban setiap warga negara salah 

satunya adalah membayar pajak. 

Dimana pajak merupakan salah satu 

wujud kontribusi bagi setiap warga 

negara untuk ikut serta dalam 

membangun perekonomian negara.  

Pajak merupakan iuran wajib 

yang bersifat memaksa bagi wajib 

pajak atas obyek pajak yang 

dimilikinya dan diserahkan kepada 

pemerintah guna kepentingan negara 

dan untuk kemakmuran warga 

Negara. Penerimaan dari sektor 

perpajakan memegang peranan yang 

sangat penting untuk kelangsungan 

sistem pemerintahan suatu negara, 

karena penerimaan terbesar suatu 

negara bersumber dari pajak. 
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Penerimaan negara yang 

bersumber dari sektor pajak ini 

digunakan untuk pembiayaan umum 

dari segala kegiatan pemerintah 

bahkan menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu perekonomian 

negara. Hal ini menjadi pemicu bagi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dalam melakukan berbagai usaha 

untuk menigkatkan penerimaan pajak 

dari wajib pajak (WP) dengan 

melakukan pembaharuan sistem 

perpajakan.  

Kesadaran setiap warga 

negara sebagai wajib pajak juga 

perlu digerakkan. Salah satu caranya 

adalah dengan menggerakkan 

partisipasi seluruh warga negara 

serta para penyelenggara pemerintah 

untuk melancarkan administrasi 

perpajakan. Dalam rangka 

meningkatkan pendapatan Negara 

Indonesia menganut tiga sistem 

pemungutan pajak yaitu Official 

Assessment System, Self Assessment 

System dan With Holding Tax 

System. 

Jenis pajak yang diberlakukan 

di Indonesia diantaranya adalah 

Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. 

Pajak penghasilan merupakan 

pajak yang dipungut pada obyek 

pajak atas penghasilannya. Pajak 

penghasilan dikenakan terhadap 

wajib pajak orang pribadi maupun 

badan usaha yang memperoleh 

penghasilan di Indonesia. Pajak yang 

berlaku adalah pajak penghasilan 

(PPh) pasal 21. Undang-undang 

untuk mengatur besarnya pajak, tata 

cara pembayaran dan pelaporan 

pajak adalah Undang-undang No.17 

tahun 2000.  

Undang-undang pajak 

penghasilan telah menetapkan sistem 

pemungutan pajak penghasilan 

secara self assessment, dimana wajib 

pajak diberi kepercayaan dan 

tanggung jawab penuh dari 

pemerintah untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang terhutang. Dengan 

sistem ini pemerintah berharap agar 

pelaksanaan pemungutan pajak 

penghasilan dapat berjalan dengan 

lebih mudah dan lancar. 

Pelaksanaan pemungutan 

pajak penghasilan wajib pajak 

pribadi atau badan dapat berjalan 

lebih mudah dengan melakukan 

pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan yang dilakukan 

secara mandiri oleh wajib pajak.  

Dalam meningkatkan 

wawasan dan ilmu pengetahuan 

dalam ikut serta melakukan 

kewajiban sebagai warga negara 

dalam membangun perekonomian 

negara maka warga negara perlu 

mengetahui bagaimana tata cara 

pelaksanaan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Prosedur 

Prosedur merupakan suatu 

urutan yang tersusun yang biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam 

suatu bagian departemen atau lebih 

serta disusun untuk menjamin 

penanganan secara seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Menurut 

(Mulyadi, 2010) prosedur adalah 
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suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. 

Pajak 

Berdasarkan UU KUP Pasal 

1 ayat 1 disebutkan bahwa 

pengertian pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

Undang- Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) 

menurut Undang-Undang No. 16 

tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 

angka 11 dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 

adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan 

perhitungan atau pembayaran pajak, 

objek pajak atau bukan objek pajak, 

dan atau harta serta kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Pajak Penghasilan bagi Wajib 

Pajak Pribadi 

Menurut (Resmi, 2014) Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

Prosedur Pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Alur prosedur pelaporan SPT 

di mulai dari wajib pajak melakukan 

pelaporan SPT hal ini dapat 

dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Pelaporan SPT secara 

langsung maka wajib pajak 

mendatangi kantor pelayanan pajak 

terdekat dan melakukan perekaman 

data wajib pajak, jika sudah 

melengkapi data maka akan diproses 

oleh petugas dari kantor pelayanan 

pajak untuk dicetak dan data masuk 

pada MWFP (Master File Wajib 

Pajak). Sedangkan jika dilakukan 

secara tidak langsung maka wajib 

pajak dapat mengunjungi situs resmi 

direktorat jenderal pajak dan 

melakukan pengisian data secara 

online melalui E-filling. 

GAMBARAN SUBJEK 

PENELITIAN 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban sebelumnya adalah 

Kantor Pelayanan Penyuluhan 

Potensi Perpajakan (KP4) yang 

berada di bawah naungan Kantor 

Pelayanan Pajak Bojonegoro. 

Dengan adanya modernisasi 

di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 

November 2017 menerapkan 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal sesuai dengan PMK-

132/PMK.01/2006 yang diubah 

terakhir dengan PMK-

167/PMK.01/2012, sehingga yang 
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dulunya KP4 Tuban menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tuban. 

Visi dan Misi 

Untuk mendukung tujuan 

didirikannya Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban, berikut adalah visi 

dan misi yang dijunjung tinggi oleh 

KPP Pratama Tuban.  

Visi dari Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tuban adalah Menjadi 

Institusi Penghimpunan Penerimaan 

Negara yang terbaik demi menjamin 

kedaulatan dan kemandirian Negara. 

Sedangkan, Misi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tuban 

adalah Menjamin penyelenggaraan 

negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan cara, antara lain: 

1. Mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kapatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan 

penegakan hukum yang adil 

2. Memberikan Pelayanan 

berbasis teknologi modern 

untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

3. Menjadi Aparatur pajak yang 

berintegritas kompeten dan 

professional 

4. Memberikan Kompensasi yang 

kompetitif berbasis sistem 

manajemen kerja. 

PEMBAHASAN HASIL 

PENELITIAN 

Sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuan (SPT) mempunnyai 

fungsi sebagai suatu saran bagi wajib 

pajak di dalam melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan.  

Penghitungan jumlah Pajak yang 

sebenarnya terutang. Selain itu, Surat 

Pemberithauan berfungsi untuk 

melaporkan pembayarana atau 

pelunasan pajak baik yang dilakukan 

wajib pajak sendiri maupun melalui 

mekanisme pemotongan dan 

pemungutan yang dilakukan oleh 

pihak pemotongan atau pemungut, 

melaporkan harta dan kewajiban, dan 

pembayaran dari pemotong atau 

pemungut tentang pemotongan dan 

pemungutan pajak yang telah 

dilakukan.  

Surat Pemberitahuan (SPT) 

merupakan sarana bagi Wajib Pajak 

untuk melaporkan hal-hal yang 

berkaitan dengan kewajiban 

perpajakan. SPT terbagi menjadi dua 

jenis yaitu Masa dan Tahunan.  

1. Pelaporan SPT Masa  

Adapun prosedur pelaporan SPT 

Masa PPh Pasal 21 adalah:  

1) Mempersiapkan data yang 

diperlukan. Data tersebut 

meliputi: Slip Gaji dan Bukti 

Pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Data tersebut berfungsi 

sebagai acuan dalam 

pengisian data didalam 

formulir 1721 SPT Masa 

Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21. 

2) Setelah membuat bukti 

pemotongan, langkah 

selanjutnya adalah membuat 

daftar bukti potong untuk 

memisahkan mana yang Final 

dan mana yang Tidak Final.  

3) Memasukkan data-data ke 

dalam SPT Induk PPh Pasal 

21 atau melakukan pengisian 

data yang diperlukan kedalam 
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SPT Masa Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21. Formulir 

1721 SPT Masa PPh Pasal 21 

Dan/Atau Pasal 2. Pelaporan 

SPT Tahunan  

4) Selanjutnya adalah membuat 

SSP PPh Pasal 21 atas 

Pemotongan yang tidak final 

dan final. Untuk PPh Pasal 21 

tidak final menggunakan 

kode 411121 – 100 

sedangkan untuk PPh Pasal 

21 final menggunakan kode 

411121 – 402 tidak final.  

5) Menyerahkan SPT Masa 

Pajak Penghasilan (PPh) 

pasal 21 langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak yang telah 

ditentukan atau bisa juga 

dikirim melalui Kantor Pos.  

6) SPT Masa PPh Pasal 21 harus 

dilaporkan ke KPP/KP2KP 

paling lama tanggal 20 bulan 

berikutnya, sehingga untuk 

masa Juli paling lama 

dilaporkan tanggal 20 

Agustus.  

 

2. Pelaporan SPT Tahunan 

Setiap Wajib Pajak yang telah 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 

pada akhir tahun pajak wajib 

melaporkan pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya. 

Wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan utang pajaknya sendiri. 

Setiap Wajib Pajak yang ingin 

melaporkan kewajiban 

perpajakannya mengisi formulir 

Surat Pemberitahuan. 

Berbeda dengan SPT Masa 

yang menggunakan formulir 1721, 

SPT Tahunan menggunakan 3 jenis 

Formulir yaitu 1770 SS, 1770 S, dan 

1770  

1) 1770 SS  

a. Isi Formulir 1770 SS  

b. Formulir berukuran kertas 

F4  

c. Isi dengan huruf CETAK  

d. Bila ada mengikuti Amnesti 

Pajak, laporan Amnesti 

Pajak yang telah terisi bisa 

ikut dilampirkan.   

Kantor Pajak hanya bisa 

menerima laporan SPT bila telah 

melakukan hal-hal di atas. Periksa 

isian berikut:  

a. Telah mengisi kolom SPT 

baru pertama/ pembetulan 

b. Tahun pajak  

c. Nama sesuai dengan nama 

di NPWP  

d. PTKP tahun berjalan, 

pastikan sesuai dengan 

PTKP yang berlaku saat 

ini. Cek di tautan berikut: 

PTKP   

e. Setelah menyatakan jumlah 

total  

f. Harta  

g. Utang  

h. Bila mengikuti Amnesti 

Pajak, masukkan 

jumlahnya  

i. Semua kolom harus diisi, 

gunakan "0" bila jawaban 

kosong.  

j. Setelah menandatangani 

dan menuliskan tanggal 

pada SPT Anda (di bagian 

bawah halaman).  

2) 1770 S   

a. Formulir berukuran kertas F4 

b. Isi dengan huruf CETAK,  
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c. Sesudah mengisi dan 

mempersiapakan:  

a) Formulir 1770 S 

b) Lampiran 1770 S-I dan 

1770 S-II 

c) Bukti Potong Pajak 

d) Lampiran amal bila 

memberikan sumbangan 

ke lembaga amal 

e) Surat Kuasa bila 

melaporkan SPT orang 

lain 

f) Lembar perhitungan bila 

melakukan pisah harta, 

Kantor Pajak hanya bisa 

menerima laporan SPT 

bila telah melakukan hal-

hal di atas.  

Periksa isian berikut:  

a. Setelah mencentang kotak (di 

pojok kanan) bila ini adalah 

revisi (pembetulan) SPT tahun 

berjalan dan tulis nomor revisi 

(pembetulan).  

b. Tahun pajak yang tertera  

c. Nama sesuai dengan nama di 

NPWP  

d. Gunakan "0" bila jawaban 

Anda kosong  

e. PTKP tahun berjalan, pastikan 

sesuai dengan PTKP yang 

berlaku saat ini. Cek di tautan 

berikut: PTKP  

f. PPh yang bayarkan jumlahnya 

sama dengan bukti potong 

pajak atau bukti pembayaran 

pajak  

g. Setelah menandatangani dan 

menuliskan tanggal pada SPT 

Anda (di bagian bawah 

halaman). 

h. Bila mengikuti Amnesti Pajak, 

sertakan harta dan utang yang 

dinyatakan dalam laporan 

Amnesti Pajak  

i. Kode harta/utang sudah terisi  

j. Anggota keluarga 

dicantumkan  

2) 1770  
a. Formulir berukuran kertas F4 

b. Isi dengan huruf CETAK,  

c. Anda sudah mengisi dan 

mempersiapkan:  

a) Formulir 1770  

b) Lampiran 1770-I 

sampai dengan 1770-IV  

c) Bukti Potong Pajak 

bila ada pajak yang 

dipotong  

  Berikut adalah tata cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan secara manual:  

1. Mendatangi Tempat 

Pelayanan Terpadu (TPT) 

meliputi TPT KPP tempat 

WP terdaftar 

2. Pojok Pajak, mobil pajak, 

atau tempat khusus 

penerimaan SPT Tahunan 

yang disediakan oleh 

Direktorat Jendral Pajak 

untuk menerima SPT  

Tahunan, SPT tahunan yang 

disampaikan ke TPT antara 

lain:  

a. SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak 

Badan 

b. SPT 1770 

c. SPT Tahunan Pembetulan 

d. SPT 1770S dan SPT 

1770S yang menyatakan 

lebih bayar, disampaikan 

setelah batas waktu 

penyampaian SPT dan 

disampaikan dalam 

bentuk e-SPT Tahunan.  

3. Dikirim ke pos dengan bukti 

pengiriman surat ke KPP 

tempat WP terdaftar 
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4. Dikirim melalui perusahaan 

jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman 

surat ke KPP terdaftar;  

a. Dalam hal penyampaian 

SPT Tahunan dilakukan 

melalui pos, perusahaan 

jasa ekspedisi, atau jasa 

kurir, Wajib Pajak 

menyampaikan SPT 

Tahunan dalam amplop 

tertutup yang dilekatkan 

lembar informasi amplop 

SPT Tahunan.  

b. Dalam SPT Tahunan 

disampaikan melalui pos 

atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir 

ke KPP tempat Wajib 

Pajak terdaftar, tanda 

bukti dan tanggal 

penerimaan surat 

dianggap sebagai tanda 

bukti dan tanggal 

penerimaan surat 

dianggap sebagai tanda 

bukti dan tanggal 

penerimaan SPT 

sepanjang SPT Tahunan 

tersebut lengkap.  

ALUR PROSEDUR 

PELAPORAN SPT 

Berikut adalah Bagan 

Mekanisme Prosedur Pelaporan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban:  

Berdasarkan gambar diatas dapat 

dijelaskan bahwa mekanisme 

prosedur pelaporan SPT Tahunan 

PPh Orang pribadi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaporan Secara Langsung 

a. Setiap wajib pajak 

menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor 

DJP tempat wajib pajak 

terdaftar atau dikukuhkan.  

b. Mendaftarkan diri untuk 

memiliki NPWP 

c.  Wajib mengisi SPT 

dengan benar, lengkap 

dan jelas dan 

menandatangani dokumen 

persyaratan 

d. Penyampaian SPT dapat 

dikirimkan melalui pos 

dengan tanda bukti 

pengiriman surat atau 

dengan cara lain yang 

diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan. 

e. Dilakukan perekaman 

induk SPT untuk kontrol 

data STP 

f. Data wajib pajak masuk 

MFWP (Master File 

Wajib Pajak) 

2. Pelaporan Melalui e-filling 

a. Wajib pajak membuka 

situs e-filling melalui 

internet 

b. Jika sudah terdaftar 

dan memiliki e-fin 

maka dapat 

memperoleh Induk 

SPT 

c. Jika belum maka akan 

di lakukan perekaman 

data wajib pajak 

d. Perekaman data yang 

sudah dilakukan dapat 
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dilakukan 

penyimpanan melalui 

flasdisk dan 

sejenisnya atau 

dikirim melalui situs 

DJP 

e. Kemudian akan 

langsung masuk 

secara online di 

Kantor Pelayanan 

Pajak  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penulis akan memberikan 

kesimpulan atas dasar hasil 

pembahasan yang sudah dibuat. 

Berikut kesimpulannya antara lain: 

1. Pelaporan SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan (PPh 21) 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

dapat dilakukan secara 

langsung dengan mendatangi 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban atau bisa 

secara online dengan situs e-

Filing 

2. Penyampaian SPT Tahunan 

PPh 21 Orang Pribadi 

menggunakan e-filing 

sangatlah membantu bagi 

Wajib Pajak yang ingin 

melapor, dengan adanya 

aplikasi e-filing Wajib Pajak 

tidak perlu ke kantor pajak 

lagi untuk mengantri, cukup 

dengan menggunakan alat 

komunikasi seperti 

handphone android atau 

komputer Wajib Pajak dapat 

melaporkan SPT Tahunan 

PPh 21 Orang Pribadi dan 

bersifat realtime. 

3. Penerapan e-filing pada KPP 

Pratama Tuban sudah 

berjalan sesuai dengan 

prosedur dan sesuai dengan 

peraturan DJP (Direktorat 

Jendral Pajak). KPP Pratama 

Tuban merasa terbantu 

dengan adanya penerapan e-

filing, pegawai yang ada di 

Kantor Pajak bisa 

mempercepat penerimaan 

laporan SPT dari Wajib Pajak 

yang melapor, mendapaktan 

data Wajib Pajak dengan 

akurat dan dapat 

mempercepat pengarsipan 

SPT. 

Saran 

Setelah dilakukannya 

pengamatan pada prosedur pelaporan 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

orang pribadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tuban. Maka dalam 

Tugas Akhir ini penulis dapat 

memberikan saran. Berikut adalah 

saran yang diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukkan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tuban : 

1. Bagi peneliti berikutnya yang 

akan melakukan penelitian 

pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban sebaiknya 

memilih topik pembahasan 

yang berbeda. Karena pada 

KPP Pratama Tuban memiliki 

berbagai topik pembahasan 

terkait perpajakan sebagai 

Penelitian Tugas Akhir 

2. Bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian pada 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban apabila akan 

menggunakan judul atau 

topik pembahasan yang sama 

alangkah lebih baik 
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menggunakan kebijakan atau 

peraturan yang terbaru yang 

berlaku saat melakukan 

penelitian. 

3. Bagi peneliti berikutnya 

alangkah lebih baik apabila 

melakukan penelitian dengan 

topik pembahasan atau judul 

yang sama pada Kantor 

Pelayanan Pajak atau 

perusahaan yang lainnya. 

4. Terkait Budaya kerja yang 

ada pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tuban yang 

menjunjung tinggi kejujuran, 

Integritas dan Loyalitas dapat 

dijadikan contoh bagi instansi 

lain maupun masyarakat. 

5. Dalam menghadapi pada 

masa pandemi tentunya 

banyak masalah atau 

hambatan akan pelaksaan 

pemungutan pajak, hal 

tersebut dapat dijadikan 

sebagai pembahasan dalam 

penelitian tugas akhir dan 

mencari solusi terbaik untuk 

menyelesaikan hal tersebut. 

Implikasi 

Masukkan yang ditujukan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban supaya dapat 

menghasilkan perubahan yang lebih 

baik dari sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Alangkah lebih baik apabila 

terdapat Leader Official yang 

dapat mendampingi wajib 

pajak dalam melakukan 

pelaporan pajak. SPT 

Tahunan PPh 21 orang 

pribadi baik secara langsung 

maupun online yang dapat 

dilakukan ditempat yaitu 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tuban. 

2. Alangkah lebih baik apabila 

terdapat bagian khusus untuk 

melakukan survey serta 

pengawasan atas Pelaporan 

Pajak SPT Tahunan PPh 21 

Orang Pribadi. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Halim, A. I. (2014). Perpajakan 

Konsep, Aplikasi, Contoh 

dan Studi Kasus. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Ivanovich, A. (2014). Teknik 

Pengumpulan dan Analisis 

Data Kualitatif. Jurnal Studi 

Komunikasi dan Media, 1-11. 

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi 

Revisi . Yogyakarta: Andi 

Offset. 

Mulyadi. (2010). Sistem akuntansi. 

Cetakan Kelima. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. 

(2012). Perpajakan Teori dan 

Teknis Pemungutan. 

Bandung: Graha Ilmu. 

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori 

dan Kasus. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Saifuddin. (2010). Panduan Praktis 

Pelayanan Kontrasepsi. 

Tridasa Printer. 

Santoso, P. B. (2010). Statistika 

Deskriptif dalam Bidang 

Ekonomi dan Niaga. Jakarta: 

Erlangga. 

Suandy, E. (2014). Hukum Pajak. 

Jakarta: Salemba Empat. 



 

10 

 

Sugiyono. (2015). Metodologi 

Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D . CV 

Alfabeta. 

 


