
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara 

berkesinambungan yang sedari awal memiliki tujuan utama yakni untuk 

mensejahterahkan rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan ini tentulah 

dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, rakyat diharapkan 

tidak segan-segan membantu pemerintah, baik yang bersifat langsung maupun 

tidak langsung, karena hasil yang diharapkan juga akan dikembalikan lagi kepada 

rakyat itu sendiri. 

Dalam rangka melakukan pembiayaan yang dibutuhkan, pemerintah 

melakukannya disesuaikan dengan penerimaan negara. Semakin besar tingkat 

penerimaan negara, semakin baik pula pembangunan nasional yang akan 

dilaksanakan pada negara tersebut. Mengenai Penerimaan negara itu sendiri, 

terdiri dari dua unsur utama, yakni pendapatan dalam negeri dan pinjaman luar 

negeri. Tanpa mengesampingkan faktor yang terakhir, dalam hal ini pemerintah 

lebih memfokuskan pada pendapatan dalam negeri karena dianggap bangsa yang 

besar adalah bangsa yang dapat berusaha bangkit sendiri tanpa banyak campur 

tangan pihak asing yang dimana hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk 

semakin gencar meningkatkan pendapatan dalam negeri itu sendiri. 

Dari sisi pendapatan dalam negeri itu sendiri, terbagi lagi menjadi dua 

unsur utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. 

Penerimaan dana melalui sistem perpajakan haruslah menjunjung tinggi asas-asas 

keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur 

pendorong bagi kegiatan usaha produktif. Dalam pengenaan pajak tersebut Adam 

Smith dalam bukunya “An Inquiry Into  The Nature and Causes of the Wealth 

of Nation” yang diterbitkan pada tahun 1776 memberikan kriteria, bahwa agar 

undang-undang Pajak itu adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan di bawah 

ini: 



 

a. Equality 

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di 

bawah perlindungan pemerintah. 

b. Certainty 

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan 

adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan 

mengenai pembayarannya. 

c. Convenience of payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu 

saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang 

dikenakan pajak. 

d. Economic of Collections 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara hemat dan efesien, jangan 

sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 

Penerimaan dalam negeri berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat 

penting dan dewasa ini menjadi primadona penerimaan Negara. Karena pajak itu 

kunci dari pembiyaan negara, masa depan kehidupan seluruh elemen bangsa. 

Nafas dan darah dari suatu negara. Negara bisa maju apabila pajaknya juga maju. 

Dengan membayar pajak secara teratur dan benar, dalam diri warga akan tumbuh 

perasaan memiliki terhadap negaranya. Pada akhirnya hal ini akan mempererat 

persatuan dan kesatuan bangsa, upaya kearah kemandirian pembiyaan tersebut 

telah dilakukan pemerintah melalui pembaharuan peraturan perpajakan yang 

diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, tetapi harus tetap dalam 

kerangka asas keadilan (dapat melalui ekstensifikasi, intensifikasi pemungutan 

pajak dan meningkatkan prosentase tax ratio). Perpajakan yang telah ada menuju 

sistem perpajakan yang lebih baik, adil, efesien, serta mampu mengantisipasi 

perkembangan era globalisasi. 



Penerimaan pajak saat ini tidak optimal. Ini disebabkan beberapa faktor 

antara lain instabilitas politik, faktor sosial, ekonomi, budaya, keamanan dalam 

negeri (adanya ancaman terorisme), penegakan hukum (law enforcement) yang 

rendah, keimigrasian, ketenagakerjaan, belum tercapainya koordinasi yang 

harmonis antar institusi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, 

serta Wajib Pajak kurang sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya (tax 

compliance masih rendah). 

Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya 

pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi 

para Wajib Pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknyan dengan tepat. 

Kewajiban pajak ini meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), serta pajak-pajak lainnya. Telah diketahui juga bahwa salah satu bentuk 

pajak yang menempati peringkat tertinggi anggaran penerimaan negara dari sektor 

pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Dari sumber Data Pokok RAPBN Tahun 

Anggaran 2007. Departemen Keuangan Republik Indonesia, PPh pada tahun 2005 

diketahui mencapai realisasi sebesar Rp.175.380,8 miliar, apabila dibandingkan 

dengan jumlah keseluruhan penerimaan pajak yakni Rp.346.819,2 miliar atau 

memiliki kontribusi sebesar 50,56%. Mengingat kontribusi yang sangat besar dari 

PPh tersebut, pemerintah menyadari melakukan peningkatan pendapatan terutama 

dari jenis pajak yang dapat mengenai setengahnya bahkan lebih dari jumlah total 

penduduk Indonesia ini.  

Namun, Berdasarkan Pusat Data Pajak yang telah dibentuk sejak tahun 

2001/2002, yang berisikan data dari berbagai instansi yang disampaikan ke pajak, 

data dari Direktorat Informasi Perpajakan serta data dari Direktorat PBB dan 

BPHTB (tanah dan bangunan) dan lain-lain, diketahui bahwa masih banyak 

masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Berdasarkan 

hal tersebut Direktorat Jendral Pajak menghimbau kepada masyarakat, yang 

mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi 

belum ber-NPWP,agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, yang 



telah ber-NPWP tetapi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), agar 

segera menyampaikan SPT, yang telah menyampaikna SPT tetapi isinya belum 

benar, lengkap dan jelas, agar segera melakukan pembetulan SPT. 

Tantangan terbesar saat ini adalah menumbuhkan kesadaran membayar 

pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dilakukan dengan prinsip 

menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya “self 

assessment” yang berlaku mulai 1 januari 1984, yang memberikan kepercayaan 

dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharpkan adminstrasi perpajakan dapat 

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh 

anggota masyarakat Wajib Pajak. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat 

pajak (fiskus), adalah melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui 

serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan. 

Bila bercermin dari kondisi masyarakat, ada yang sudah ber-NPWP dan 

ada yang belum, jelas bagi masyarakat ini merupakan diskriminasi. Merasa tidak 

berlaku adil dalam perpajakan dan kewajiban negara. Hal ini bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti : Calon WP (masyarakat) enggan/merasa sulit 

mendaftarkan diri sebagai WP, sistem prosedur yang ada butuh waktu panjang. 

Terkadang bagi yang belum ber-NPWP, jawabannya sudah dipotong pajaknya 

oleh pemberi kerja, sehingga tidak perlu lagi mendaftarkan diri sebagai Wajib 

Pajak (WP). Ini adalah versinya sendiri. Padahal ketentuannya bukan seperti tiu. 

Sepanjang orang pribadi memperoleh penghasilan lain, seperti menerima bonus, 

membuka usaha (misalnya wartel, toko kelontong), menyewakan kendaraan, fee, 

dan lainnya. Semua ini darus dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan. Baru dihitung pajak penghasilan (PPh) tahunannya. Bila ini tidak 

dilaksanakan oleh masyarakat, yakni mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 

(WP), dapat dikenakan pasala 38 dan 39 UU KUP, yakni sebagai suatu tindak 

pidana perpajakan. 



Direktorat jendral Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan 

negara tersebut harus bekerja ekstra agar target penerimaan pajak tercapai. Salah 

satu jalan yang ditempuh adalah dengan perluasan basis pajak (membentuk Pusat 

Data Pajak, melakukan bedah Wajib Pajak), dalam hal ini adalah jumlah pajak 

yang terdaftar. Selama ini, perluasan wajib pajak di jaring atau disisir melalui 

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi merupakan 

kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek 

pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral 

Pajak, sedangkan kegiatan ekstensifikasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

juga untuk menjaring atau menyisir melalui kegiatan-kegiatan tertentu, seperti 

melalui pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dan non karyawan 

berdasarkan property base sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, 

perumahan, apartemen, dan lainnya serta professional based sasarannya seperti 

dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis, dan sebaginya denagn tujuan agar lebih 

tepat sasaran. 

Berkenaan dengan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan 

Pajak Pengahasilan Orang Pribadi”. 

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan rujukan dari penelitian 

terdahulu yang disusun oleh Abu Gandjar Aritosa Hidayat pada tahun 2008 yang 

berjudul “Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak 

Pengahasilan Orang Pribadi.” (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung-Tegallega).  

Penilitian kali ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, 

dengan satu variabel indenpenden yaitu Kegiatan Ekstensifikasi serta variabel 

dependennya Penerimaan Pajak Pengahasilan Orang Pribadi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis mengidentifikasi 

masalah tentang “Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi”. 



1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Majalaya. 

2. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. 

3. Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. 

 

1.3 Maksud dan tujuan 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan dan 

data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi. Tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. 

2. Untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Majalaya. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakam pengalaman yang berharga 

dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran 

yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari 

terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang 

perpajakan khusunya tentang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam 

menilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan 

Pajak 

2. Bagi Universitas Widyatama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan dokumentasi dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan. 



3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan Negara. 

4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini langsung menyandang gelar 

subjek pajak. Subjek pajak adalah siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak 

siapa yang berhutang pajak (penjual atau pembeli). Subjek pajak dibedakan pula 

antara subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau 

memperoleh  penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi 

wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber 

penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah 

memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Seperti dikemukakan pasal 1 dalam Undang-Undang Ketentuan Umun dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah 

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kewajiban pajak yang dimaksud di 

atas meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 

pajak-pajak lainnya. Sedangkan perhatian utama pada umumnya diberikan pada 

perhitungan pajak penghasilan. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dana badan. 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib 

pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 



1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, 

seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, 

aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan misalnya dari industri, dagang, jasa, 

pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. 

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak, ataupun harta tak gerak 

seperti bunga. Deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atahak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, misalnya pembebasan utang, hadiah, dan lain 

sebagainya. 

Sistem perudang-undangan perpajakan yang menganut system self 

assessment pada prinsipnya memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, dan menyetor serta melaporkan pajaknya dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan pajak yang sangat penting. 

Selama ini sebagian dari, baik aparat pajak (fiskus) maupun masyarakat 

Wajib Pajak, telah terjebak dalam persepsi yang salah bahwa dalam pemungutan 

pajak, aparat pajak (fiskus) akan berusaha untuk mengenakan pajak yang sebesar-

besarnya, sedangkan Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar sekecil-

kecilnya. Hal tersebut dapat ditolerir jika masih dalam lingkup peraturan 

perpajakan yang berlaku. Namun jika usaha meminimalkan kewajiban perpajakan 

ditempuh dengan cara menerobos peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku, maka jelas hal tersebut akan mendapat sanksi dari pemerintah sesuai 

dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.   

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah dalam bentuk pemungutan pajak 

terhadap Wajib Pajak, merupakan upaya untuk mewujudkan pengabdian 

kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara 

dan pembangunan nasional. Namun pajak bukanlah merupakan iuran yang 

sifatnya sukarela, akan tetapi pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan sehingga 

kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan Wajib Pajak 



yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita dan 

pelaksanaan lelang serta sanksi-sanksi terhadap pidana yang dapat diancam 

dengan pidana kurungan atau penjara. 

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana. Pada 

dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak, karena mungkin 

pembayaran pajak tidak mendapatkan kontra prestasi (imbalan) langsung bagi si 

pembayaran pajak. Dalam literatur perpajakan dikenal dua cara untuk 

meminimalkan pembayaran pajak, seperti yang telah disebutkan di atas: 

• Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil 

mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan (tax avoidance). 

• Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu usaha 

penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak 

tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan 

itu kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa 

rekan-rekannya melakukan hal yang sama (tax evasion).  

Salah satu tindakan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan 

pajak adalah dengan dilaksanakannya kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan 

pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 

SE-06/PJ_9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan 

Intensifikasi Pajak, yang berbunyi: 

“Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak 

terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk 

menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi 

Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 25, 

PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” 

  Dalam rangka kegiatan intensifikasi, penerimaan pajak akan berjalan 

perlahan secara efektif, pemerintah akan mengupayakan meningkatkan 

penerimaan pajak negara, misalnya dengan cara mengintensifkan pemeriksaan 

kepada  pembayar pajak terbesar, dari berbagai profesi seperti dokter, pengacara, 



bahkan sampai pejabat-pejabat negara. Dari data yang sudah ada ditelusuri secara 

rinci apakah yang bersangkutan sudah membayar pajak sesuai dengan peraturan  

yang berlaku.   

  Dalam rangka kegiatan ekstensifikasi, setiap Wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), meskipun Wajib Pajak tidak 

(belum) mendaftarkan diri atau bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat 

untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. Apabila 

kepada Wajib Pajak telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara 

jabatan, maka telah menggugurkan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarka 

diri. 

  Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu kepada setiap 

Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak, selain daripada itu, 

Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini 

berhubungan dengan dokumen perpajakan. 

  Dengan ekstensifikasi, petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati 

dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai 

Wajib Pajak. Upaya ini bukanlah hal yang baru, dan sering dilakukan. Namun, 

terkadang gaungnya serasa baru ditelinga dan mata masyarakat. Bagi masyarakat 

yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak selalu menghindar, ekstensifikasi ini 

akan membuatnya  resah dan gelisah. Bisa jadi orang terdepan dan bersuara 

lantang dalam menolak ekstensifikasi, karena merasa terusik. 

  Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka dibutuhkan penyiapan 

tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran 

serta masyarakat Wajib Pajak (tax payer) harus menjadi perhatian semua pihak. 

Hal ini sangat penting, karena dari pertambahan jumlah Wajib Pajak di tiap 

daerah, juga akan menambah jumlah penerimaan APBD-nya melalui bagi hasil 



pajak (tax sharing) dan Ditjen Pajak, Yakni atas PPh orang pribadi dalam negeri 

dan PPh pasal 21. 

  Mengingat pokok-pokok pemikiran di atas maka kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi perlu dilakukan untuk memperketat pembayaran pajak dan 

menjaring Wajib Pajak baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak 

penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas disusunlah hipotesis sebagai 

berikut: “Kegiatan Ekstensifikasi yang Dilaksanakan Secara Efektif Akan 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.    

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Jenis metode penelitian yang dilakukan disini bersifat studi kasus, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dengan penelitian ini makan akan dapat dibangun suatu teori yang dapat 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

Permasalahan asosiatif adalah pernyataan penelitian yang bersifat hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas: 

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan 

melakukan: 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas 

perusahaan (baca : Kantor Pelayanan Pajak Pratama) yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di 

dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 



Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh 

dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya. 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Jl. 

Peta No.7 Bandung 40232. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan Juni 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


