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BAB III 

PENDAHULUAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi 

penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang 

berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31, Klojen, Kota Malang, 

Jawa Timur kode pos 65112. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan 11 April 2018. Alasan penulis 

mengambil  lokasi penelitian di KPP Pratama Malang Utara, karena KPP 

Pratama Malang Utara termasuk 3 besar kantor Pelayanan Pajak 

Percontohan Nasional dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

meliputi pengumpulan data untuk di tentukan tingkat efektivitasnya atau 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Data 

deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam 

survei, wawancara, ataupun observasi. (kuncoro,2013) 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang dialakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif . Dimana data kualitatif menurut Kuncoro (2013), 

yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dan data 
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kuantitatif adalah data yang dapat diukur dari skala numerik (Kuncoro, 

2013). 

Karena penelitian ini membahas tentang prosedur kegiatan 

ekstensifikasi, dan tujuan penelitian ini adalah menghitung seberapa 

efektivkah kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan 

pajak penghasilan badan. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipubllikasikan 

kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro, 2013). Sumber data 

sekunder dapat diperoleh dari perusahaan yang diteliti (data internal) 

maupun dari luar perusahaan (data eksternal). 

Data sekunder umumnya berupa catatan atau laporan yang tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan, buti, mempelajari jurnal-jurnal, dokumen dokumen 

yang diperolaeh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 

ataupun diluar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang meliputi : prosedur 

atau mekanisme kegiatan Ekstensifiakasi, kendala kendala yang dialami 

dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi. Data lain yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data penerimaan wajib pajak yang terdaftar 

dalam tahun 2015-2017, dan data penerimaan pajak penghasilan badan 

tahun 2015-2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

(Sugiyono, 2009) 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner 

(angket), interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi 

maupun gabungan dari keempatnya. Berikut merupakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-

dokumen dan arsip yang merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data. 

2. Interview (wawancara) 

Yaitu sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti 

(pewawancara) dengan responden (yang diwawancarai), yang diarahkan 

oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. 

Dengan ini penulis mewawancarai pegawai  Seksi Ekstensifikasi Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang menjabat sebagai Account 

Representative dan Pelaksana seksi ekstensifikasi. 

Yang pertama pewawancara memberikan pertanyaan kepada Ida 

Bagus Gede Bramasta sangulingga yang menjabat sebagai Account 

Representative tentang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. 

Selanjutnya pertanyaan diajukan kepada Casiavera Lavanda yang 

menjabat sebagai pelaksana seksi ekstensifikasi tentang data yang 

dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. 

Yang terakhir pertanyaan diajukan kepada Yusi Oktarama yang 

menjabat sebagai Account Representative tentang kendala yang dialami 

dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

dan menceritakan suatu keadaan atau situasi yang terjadi pada suatu objek 

yang diteliti sesuai dengan kenyataan. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang 

digunkan untuk menggambarkan dan menjabarkan tentang mekanisme dari 

kegiatan Ekstensifikasi. Analisis Deskriptif kualitatif dilakukan dengan  

menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. 

Analisis deskriptif kuantitatif digunkan untuk menghitung 

perkembangan jumlah WP badan baru dan penerimaan pajak penghasilan 
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yang diperoleh dalam skala numerik (angka). Menghitung perkembangan 

jumlah WP badan baru dan penerimaan pajak penghasilan baru dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut  : 

Presentase Pertumbuhan jumlah wajib pajak dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 100% 

Presentase jumlah penerimaan pajak penghasilan dari WP baru  

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑝ℎ 𝑡ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 − 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑝ℎ 𝑡ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑝ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
× 100% 

Rumus untuk mengukur tingkat efektivitas ekstensifikasi dapat 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛
× 100% 
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Sedangkan pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat 

indikator sebagai berikut : 

No Presentase Kriteria 

1 Diatas 100% Sangat Efektif 

2 91-100% Efektif 

3 81-90% Cukup Efektif 

4 61-80% Kurang Efektif 

5 Dibawah 60% Tidak efektif 

Sumber : KPP Pratama Malang Utara 

Kegiatan ekstensifikasi dikatakan sangat efektiv apabila presentase 

yang didapat melebihi 100% atau bisa dikatakan realisasi melebihi target 

yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya, apabila presentase menunjukkan 

dibawah 100% kegiatan ekstensifikasi dinilai cukup efektif dan bahkan 

tidak efektif 




