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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung, dengan judul 

“Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Rangka Meningkatkan 

Penerimaan PPh 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Pemerintah 

khususnya Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung untuk meningkatkan jumlah wajib pajak 

penghasilan Pasal 21, serta untuk meningkatkan pendapatan pajak penghasilan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan teknik yang 

digunakan adalah evaluasi sistem kinerja yang terdiri dari identifikasi intensifikasi, identifikasi 

ekstensifikasi, dan identifikasi kendala-kendala. 

Dari hasil penelitian selama tahun 2003 sampai 2005, bahwa dalam melaksanakan akifitasnya 

Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung mengalami masalah dalam hal meningkatkan jumlah wajib 

pajak dan pendapatan pajak penghasilan. Adapun yang menjadi penyebab timbulnya 

permasalahan yaitu kurang telitinya wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban 

pajak terutangnya. Ini terbukti pada tahun 2002, mengalami pembayaran pajak lebih bayar. 

Sehingga pada tahun tahun 2004 penerimaan pajak mengalami penurunan, karena kelebihan pada 

tahun 2002 dikompensasikan ke tahun 2004. Selain itu, penyebab yang lain adalah kurang 

sadarnya para wajib pajak dan pengusaha baru dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ini 

terbukti adanya penambahan wajib pajak dan pengusaha kena pajak setelah dilakukan 

pemeriksaan ( canvassing ) pada tahun 2004.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hendaknya Kantor Pelayanan Pajak 

Tulungagung harus meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya 

dengan cara verifikasi lapangan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung agar aktif 

menjalin hubungan dengan instansi-instansi lain dan memberikan sanksi yang tegas bagi para 

wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 serta mengurangi 

penyelewengan-penyelewengan para wajib pajak, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.  

 


