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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di 

Indonesia. Pemerintah telah melakukan banyak cara demi meningkatkan 

penerimaan pajak negara, salah satunya adalah dengan mengubah undang-

undang tentang perpajakan. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah 

mengharapkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat. 

Usaha lain dari pemerintah dalam upaya meningkatkan Penerimaan 

Pajak adalah melalui kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi 

pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan 

(dikenal dengan nama Direktorat Jendral Pajak atau DJP) dengan para wajib 

pajak, yaitu perluasan objek pajak dan penambahan jumlah Wajib Pajak. 

Kegiatan utama yang dilakukan ekstensifikasi adalah memberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak yang melakukan usaha 

dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai pemungut pajak, serta wajib 

pajak yang berstatus sebagai  pengurus, komisaris, pemegang saham dan 

pegawai. Usaha ektensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari 

pajak telah dilaksanakan dengan berbagai metode oleh DJP, salah satunya 

dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan wajib 
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pajak baru. Hal itu dibuktikan dengan adanya revisi UU No. 17 tahun 2000 

dimana UU No. 36 tahun 2008 terdapat penambahan ayat yang 

membuktikan adanya perluasan subjek pajak, penambahan ayat tersebut 

terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperluas dengan ayat tambahan yaitu ayat 

1a, dengan memasukkan badan usaha tetap sebagai subjek pajak tetap yang 

perlakuannya disamakan dengan subjek pajak badan (UU No 36 Tahun 

2008). Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah 

semakin meninggalkan pajak, meskipun pemerintah telah mengadakan 

jaring pengaman pajak melalui NPWP masih saja banyak ditemukan usaha-

usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak ( Hidayat, 2008) 

Menurut data administrasi Direktorat Jenderal Pajak Pusat, jumlah 

pengusaha di kota Malang Utara hingga tahun 2017 sebanyak 7.295, namun 

yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sebanyak 3.074. Selisih 

yang cukup jauh dikarenakan tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang 

perpajakan masyarakat rendah, dan ini menjadikan objek sasaran kegiatan 

ekstensifikasi. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak masih rendah, padahal wajib pajak tersebut sudah memenuhi 

syarat subjektif dan objektif. Semakin banyak wajib pajak terdaftar maka 

akan meningkatkan penerimaan penghasilan pajak negara apabila semua 

wajib pajak yang sudah terdaftar melakukan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perapajakan. Atas dasar itulah perlu dilakukan penelitian 
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yang bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan ekstensifikasi dalam 

meningkatkan penerimaan penghasilan pajak negara. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang kegiatan ekstensifikasi dengan judul “Efektivitas 

Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara” 

B. Rumusan Masalah 

Beradasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah tentang Efektivitas Ekstensifikasi Penerimaan 

Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai : 

1. Bagaimana prosedur kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Malang Utara? 

2. Bagaimana Efektivitas Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan Pada KPP Pratama Malang Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

Untuk mengetahui Efektivitas Ekstensikasi Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 




