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SARI 

Husnul laili. 2012.”Analisis Efektivitas Pelaporan Pajak dengan  menggunakan 

Elektronik- filling (e-filling) pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama Semarang  

Tengah  Satu”. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. 

Kata kunci : Pelaporan Pajak dan e-filling 

Seiring dengan berkembangya tegnologi yang canggih Pelaporan pajak 

sudah tidak lagi menggunakan sistem manual melainkan dengan sistem elektronik 

yaitu dengan sistem elektronik - filling  (e-filling) yang dilakukan melalui sistem 

on-line  dan real time. e-filling adalah sebuah layanan pengiriman atau 

penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik 

orang pribadi maupun badan (perusahaan, organisasi).Perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah proses pelaporan pajak dengan menggunakan 

sistem  e- filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu 

dan Apakah pelaporan pajak dengan menggunakan sistem e-filling lebih efektif 

dari pelaporan pajak biasanya (manual) ? pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Tengah Satu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

proses  pelaporan pajak dengan menggunakan sistem e-filling dan Untuk 

mengetahui sebarapa besar efektivitas pelaporan pajak dengan menggunakan 

sistem e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Tengah Satu.objek kajian dalam penelitian ini adalah efektivitas 

pelaporan pajak dengan menggunakan sistem e-filling dan tata cara pelaporan 

dengan sistem e-filling pada kantor pelayanan pajak pratama semarang tengah 

satu. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan studi 

pustaka.metode analisis data menggunakan  deskriptif kualitatif. 

Efektivitas Pelaporan pajak jika dilihat berdasarkantatistik jumlah 

pengguna e-filling dengan jumlah wajib pajak yang aktif terdaftar. dari tahun 

2008 sampai tahun 2011 total pengguna e-filling adalah 1.090 dan jumlah wajib 

pajak yang aktif terdaftar adalah 8.091. sedangkan berdasarkan statistik wajib 

pajak pertahunnya sampai tahun 2011 total jumlahnya adalah 5865 dan wajib 

pajak yang aktif terdaftar total jumlahnya 8.091. Jika tingkat pencapaian atau 

keberhasilan lebih tinggi dari target yang telah ditentukan berarti sudah efektif 

tetapi sebaliknya jika pencapaian atau keberhasilannya lebih rendah dari target 

yang telah di tentukan sebelumnya berarti belum efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaporan pajak (SPT) pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Semarang Tengah 

Satu masih belum efektive akan tetapi proses pelaporan dengan sistem e-filling 

sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 




