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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta membuktikan seberapa besar
pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak
pertambahan nilai. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah jumlah jumlah Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diteliti atas Pajak Pertambahan Nilai periode 20162020. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Kurang Bayar (PKP KB) atas Pajak Pertambahan Nilai
Periode 2016-2020, jumlah daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) periode 2016-2020, jumlah
realisasi penerimaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai periode 2016-2020 dan jumlah target
penerimaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Periode 2016-2020, dengan menggunakan uji
statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastitas, uji
korelasi, uji t (parsial ) dari analisis regresi linier berganda, uji 𝐹 (Simultan ) dari analisis regrasi
linier berganda, uji koefisien determinasi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer. Dengan
data atau populasi yang dimaksud adalah jumlah populasi KPP yang terdaftar di KPP
Pademangan Jakarta sebanyak 500 PKP yang terdaftar. Dalam metode analisis data dilakukan
dengan bantuan aplikasi computer program SPSS Versi 25.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial dengan menggunakan uji
statistic yaitu dilakukan pengujian hipotesis uji t diketahui bahwa variable intensifikasi wajib
pajak yang diperoleh sebesar 7,668 dengan signifikansi sebesar 0,017. Nilai tersebut lebih besar
dari t tabel (2,776). Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa intensifikasi wajib pajak
berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Variable ekstensifikasi
wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,498 dengan signifikansi sebesar 0,668. Nilai tersebut
lebih kecil dari t tabel (2,776). Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa ekstensifikasi wajib
pajak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan dari hasil
uji 𝐹 (simultan ) dari analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa nilai 𝐹 hitung yang
diperoleh sebesar 30,964 dengan signifikansi sebesar 0,031 . nilai 𝐹 hitung lebih besar dari nilai
𝐹 tabel (19,000). Hasil ini menunjukan bahwa variable intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi
wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan
pajak pertambahan nilai.
Kata kunci : intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak , dan penerimaan pajak pertambahan nilai
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 yang
menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu kewajiban
warga negara adalah membayar pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A UUD
1945.
Pajak merupakan salah satu sumber data terpenting bagi keberlangsungan
roda pembangunan negara yang ditunjukkan antara lain dengan tersedianya
fasilitas pelayanan publik yang kita manfaatkan bersama.
Di idalam istruktur iAPBN iterdapat idua iunsur iutama iyaitu ipenerimaan
i(revenue)

idan

ipengeluaran

i(expenditure).

iUntuk

imelaksanakan

ipembangunan, inegara imembutuhkan idana ipembangunan iyang itidak isedikit
idimana ikebutuhan idana ipembungunan itersebut isetiap itahun imeningkat
iseiring idengan ipeningkatan ijumlah idan ikebutuhan imasyarakat. iKebutuhan
ijumlah idana itersebut itentunya iharus iberbanding ilurus idengan ipendapatan
iyang iditerima inegara. iKebutuhan idana itersebut iterutama iharus idiperoleh
idari isumber idalam inegeri. iPendapatan isektor ipajak imerupakan isalah isatu
ipenyumbang iterbesar ipenerimaan iAPBN, iyaitu isekitar i70 ipersen idari itotal
ipenerimaan inegara. iArtinya, ipenerimaan ipajak imerupakan isumber iyang
idapat idiandalkan iuntuk imemperkuat ibasis ipenerimaan inegara idengan
itujuan imendukung ikebijakan iperpajakan iyang mandiri dan berkelanjutan
(sustainbility).
Dibandingkan idengan ipenerimaan idari isektor imigas iyang idigunakan
iuntuk imendanai ipembangunan inasional, iperpajakan imerupakan isumber
ipenerimaan iyang ipotensial. iSalah isatu iobjek ipajak iyang imemberikan
ikontribusi

isignifikan

iterhadap

ipendapatan

ipertambahan inilai (PPN).

1

inasional

iadalah

ipajak

UU iNo. iPada itanggal i42 iApril i2009, isemua itransaksi iyang iberkaitan
idengan ipenyerahan iBarang iKena iPajak i(BKP) idan iJasa iKena iPajak i(JKP)
idikenakan iPPN. i
PPN iadalah ipajak iyang idipungut iatas inilai itambah i(value iadded) iyang itimbul
dari penggunaan unsur-unsur produksi pada setiap lini industri dalam penyiapan,
pembuatan, pendistribusian, perdagangan, atau pemberian jasa kepada
konsumen.
Teori distribusi menggambarkan iproses iyang imenentukan ipenyebab
idan imotif iperilaku iseseorang. iTeori iini imengacu ipada ibagaimana iseseorang
imenjelaskan ipenyebab itindakan iorang ilain iatau imereka isendiri. iIni
iditentukan isecara iinternal: isifat, ikepribadian, isikap, idll. iEksternal, imisalnya,
isituasi itertentu iatau itekanan isituasional iyang imempengaruhi iperilaku
iindividu i(Luthans, 2005).
Penerapan perluasan dan pengetatan pajak merupakan isalah isatu
ikebijakan iKementerian iKeuangan iyang idifokuskan iuntuk imengatasi iwajib
ipajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka mengkaji
potensi penerimaan pajak dan mengurangi kerugian negara penerima pajak. Kami
percaya bahwa penemuan potensi penerimaan pajak oleh Administrasi
Perpajakan Umum (DJP) melalui perluasan dan penguatan pajak sangat efektif
dalam mengekstraksi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak merupakan upaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak
yang tidak berdokumen, memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, tetapi
memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, tetapi merupakan kegiatan pencarian
objek tersembunyi. Anda tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk upaya otoritas
pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pengetatan
pajak jika perluasan ditujukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar,
salah satu kegiatan penguatan pajak tersebut adalah dengan mengoptimalkan
ekstraksi penerimaan pajak untuk objek dan subjek kena pajak. Terdaftar atau
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terdaftar di manajemen DJP, hasil pelaksanaan Ekstensifikasi.
Berdasarkan laporan dari media massa (https://insight.kontan.co.id) atas
berita mengenai Kejar Target Penerimaan Pajak di 2020, Pemerintah Siapkan
Tujuh Kebijakan Senin 19 Agustus 2019, adalah sebagai berikut : Perekonomian
Indonesia diperkirakan akan tetap suram tahun depan, tetapi pemerintah
menargetkan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar 13,3%. Target
penerimaan pajak yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPB) 2020 adalah sebesar Rp1.861,8 triliun. Ada kebijakan pajak
ke-7 tahun depan. Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua,
meningkatkan kualitas pelayanan, konsultasi dan pengawasan melalui penguatan
sistem teknologi informasi (TI) dan administrasi perpajakan. Ketiga, persaingan
yang sehat diratakan. Keempat, memperbaiki proses bisnis, khususnya dalam hal
restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Kelima, menerapkan Keterbukaan
Informasi Perpajakan (AEoI). Keenam, barang konsumsi diperluas. Ketujuh,
penyesuaian tarif pajak konsumsi produk tembakau.
Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan
peringkat daya saing Indonesia. Berdasarkan IMD World Competitiveness
Yearbook (WCY) 2019, peringkat WCY adalah #32. Pajak menjadi faktor pendukung
peningkatan daya saing di WYC2019, menduduki peringkat keempat setelah
angkatan kerja. Namun, tantangan untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah
mudah. Yustinus Prastowo, Direktur Pusat Analisis dan Analisis Perpajakan (CITA)
Indonesia, mengatakan berdasarkan RAPBN 2019, daerah yang berpeluang naik
adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) nonmigas.
Untuk meningkatkan pajak penghasilan, pemerintah harus membuat
terobosan dengan menggunakan data yang dimiliki oleh lembaga yang memegang
kredit/pungutan pajak dengan menangkap wajib pajak yang masih keluar dari
sistem. Untuk PPN, vinyl dapat digunakan untuk kenyamanan dan perawatan.
Salah satunya melalui perdagangan ekonomi digital.
Berbagai terobosan yang sedang dilakukan pemerintah diharapkan bisa
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mendorong kinerja pertumbuhan penerimaan pajak yang tahun ini tembus pada
angka 20%. Apalagi untuk 2019, tantangan baik dari sektor ekonomi maupun
volaitilitas harga komoditas masih akan terus terjadi. Untuk menopang
penerimaan tahun ini, Ditjen Pajak telah memiliki data hasil pertukaran informasi
secara otomatis dengan negara lain dan pajak dari e-commerce yang baru akan
efektif pada April 2019.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas)
Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa saat ini ruang untuk
meningkatkan kepatuhan masih cukup lebar, tax ratio masih 11,5% (2018),
idealnya di atas 15%. Meskipun, meningkatkan tax ratio cukup tinggi dalam waktu
singkat juga tidak realistis karena dapat berdampak negatif terhadap
perekonomian.
Yoga juga menyatakan bahwa strategi yang telah diterapkan pemerintah
sudah mempertimbangkan hal tersebut. Pemanfaatan data atau informasi
keuangan domestik dan internasional (AEoI), Ekstensifikasi, peningkatan
pelayanan, dan penegakan hukum yang menjamin keadilan bagi WP yang sudah
patuh, menjadi senjata bagi Ditjen Pajak.
Survei iSelvia idan iAbriandi itahun i2015 itentang i“Penguatan idan
iPenegakan iPajak iDalam iRangka iPeningkatan iPenerimaan iPajak idi iKPP
iPratama iJakarta iKebayoran iBaru iSatu” imenyimpulkan ibahwa: iHasil
ipelaksanaan iprogram ipeningkatan ipajak ipada idasarnya ikurang imemuaskan.
iDiukur idalam ipencapaian itarget ipenerimaan iperpajakan itahun i2011 idan
i2012, ikarena iberbagai iupaya ilain iyang idilakukan ioleh iKPP iKB iSatu idalam
irangka ipelaksanaan ipenyempurnaan iperpajakan iseperti ipenggunaan imedia
iinternet idan ikerjasama idengan ipihak iterkait ilainnya, ihasilnya isebagai
iberikut. iSaya ipikir iitu icukup ibagus. i
Selanjutnya iSusan iNatalia iLiem, iDavid iPaul iElia iSaerang, idan iHeince
iWokas imelakukan i“Analisis iKepatuhan iWajib iPajak i(Pengusaha iKena iPajak)
iBerdasarkan iRealisasi iPenerimaan iPPN i(Studi iKasus iKantor iPelayanan iPajak
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iPratama iKota iBitung)” iAda ijuga ipenelitian itentang. iKesimpulan: iBerdasarkan
ipencapaian itarget ipenerimaan idan ipenerimaan iPPN, idapat idisimpulkan
ibahwa irealisasi ipenerimaan isetiap itahun imeningkat, inamun ibelum
imencapai itujuan. iKPP iPratama iBitung ibaik, itetapi imengakui ibahwa isetiap
iorang iharus imendaftar ike iKPP iPratama iBitung idan imembayar ikewajiban
iwajib ipajaknya idi iKantor iPelayanan iPajak iKota iBitung. I

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan idari ipenelitian iini iadalah: i
1. Untuk imengetahui ibagaimana ipengaruh iIntensifikasi iwajib ipajak iterhadap
ipeningkatan ipenerimaan ipajak ipertambahan inilai idi iKPP iJakarta
iPademangan
2. Untuk imengetahui ibagaimana ipengaruh Ekstensifikasi wajib pajak terhadap
peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Jakarta Pademangan
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib
pajak terhadap peningkatan pajak pertambahan nilai di KPP Jakarta
Pademangan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi berbagai pihak, antara lain:
Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada
berbagai pemangku kepentingan. dan berkontribusi secara global kepada :
1. Manfaat Teoritis
Keuntungan teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi
terhadap pengetahuan perpajakan penerimaan PPN di KPP Pratama Kramat Jati
melalui penguatan dan perluasan wajib pajak.
2. Bagi Akademik
Manfaat penelitian ini bagi akademik adalah dapat digunakan sebagai gudang ilmu
dan juga sebagai masukan untuk bidang studi yang sejenis sebagai referensi dalam
menambah referensi dan mahasiswa lain mengedit tugas akhir mereka nantinya.
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3. Manfaat Praktis
Ini merupakan kesempatan penulis sebagai sarana untuk memperluas
pengetahuan dan menerapkan teori yang diperoleh di universitas untuk praktik
praktis, dan juga sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang membutuhkan dan menjadikannya sebagai masukan informasi bagi dinas
perpajakan. personil. Kantor yang digunakan sebagai pedoman pengakuan PKP
perpajakan.

1.3.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan
masalah penelitian ini yaitu:
1. Seberapa ibesar ipengaruh iIntensifikasi iwajib ipajak iterhadap ipeningkatan
ipenerimaan ipajak ipertambahan inilai idi iKPP iJakarta iPademangan? i
2. Seberapa ibesar ipengaruh iEkstensifikasi iwajib ipajak iterhadap ipeningkatan
ipenerimaan ipajak ipertambahan inilai idi iKPP iJakarta iPademangan? i
3. Seberapa ibesar ipengaruh iIntensifikasi idan iEkstensifikasi iwajib ipajak

iterhadap ipeningkatan ipajak ipertambahan inilai idi iKPP iJakarta
iPademangan?
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BAB II
KAJIAN LITERATUR
2.1. LANDASAN TEORI
1.

Intensifikasi Wajib Pajak
Surat iEdaran iDirektur iAdministrasi iPajak Negara Nomor SE06/PJ.9/2001 tentang
Pelaksanaan Perluasan Pajak dan Penguatan Pajak. Pengertian pengurangan
pemungutan adalah sebagai berikut: “Pengurangan pemungutan iadalah ikegiatan
iyang imengoptimalkan ipemungutan pajak atas benda dan badan yang telah terdaftar
atau terdaftar dalam pengelolaan DJP, dan mengekstraksi ipemungutan ipajak idari
ihasil ipelaksanaan ipemekaran iwajib pajak”.

2.

Ekstensifikasi Wajib Pajak
Pengertian ikenaikan ipajak imenurut iPasal i1 iPeraturan iKomisioner iPajak
iPer35/PJ/2013 itentang iTata iCara iKenaikan iPajak iadalah isebagai iberikut:
iPenerbitan iNomor iPokok iWajib iPajak idan/atau ipengukuhan iBadan iKena iPajak”.
Menurut iSurat iPemberitahuan iKantor iPelayanan iPajak iUmum iNo. iSE06/PJ.9/2001 itentang iPelaksanaan iKenaikan iPajak idan iPemekaran iWajib iPajak,
idisebutkan: i“Pemekaran iWajib iPajak iadalah ikegiatan iyang iberkaitan idengan
ipenambahan iWajib iPajak iterdaftar, idan iperluasan iperpajakan itiga ientitas
iadministrasi iumum”.

3.

Intensifikasi Wajib Pajak dan Ekstensifikasi wajib pajak terhadap pajak pertambahan
nilai
Pajak imerupakan ipenerimaan inegara iyang idigunakan iuntuk imengarahkan
ikehidupan imasyarakat imenuju ikesejahteraan. iPenerimaan idari isektor ipajak
icenderung iberfluktuatif iakan itetapi ipenerimaan ipajak iselalu idituntut ikenaikan
idari itahun ike itahun. iOleh ikarena iitu, imasyarakat idalam ihal iini iWajib iPajak
imempunyai iandil iyang icukup ibesar idalam ipengisian ikas inegara, isebab itanpa
iadanya iperan iserta idari imasyarakat imaka isektor ipajak itidak idapat imenjalankan
ifungsinya isebagai isalah isatu isumber idana ipemerintah idemi iterlaksananya
ipembangunan idan ipembiayaan ipemerintah. I
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2.2.

Kerangka Pemikiran
Hubungan antara Intensifikasi wajib pajak dengan Pajak Pertamabahan nilai
Dalam iirangka iimeningkatkan iipenerimaan iipajak, iiDirektorat iiJendral iiPajak
mengeluarkan Surat iiEdaran iiDirektur iiJendral iiPajak iiNo. iiSE-06/PJ.9/2001 iitentang
Pelaksanaan Ekstensifikasi iiPajak iidan iiIntensifikasi iiPajak. iiMendefinisikan
intensifikasi iipajak iisebagai berikut: “Intensifikasi iiPajak iiadalah iikegiatan ioptimalisasi
penggalian iipenerimaan iipajak terhadap iiobjek iiserta iisubjek iiyang iitelah iitercatat
atau iiterdaftar iidalam iiadministrasi DJP, iidan iidari iihasil iipelaksanaan iiekstensifikasi
Wajib iiPajak”. Dengan iidiadakannya kegiatan iiIntensifikasi iiPajak iiDirektorat iiJendral
Pajak mengharapkan iitimbulnya ikesadaran dari iiobjek iidan iisubjek iipajak iidapat
berdampak besar iiterhadap iitingkat iipenerimaan pajak.
Hubungan antara Ekstensifikasi wajib pajak terhadap pajak pertambahan nilai
Pajak imerupakan isumber ipendapatan inegara iyang ipaling ipotensial iuntuk
membiayai ikegiatan ipemerintahan idan ipembangunan, ioleh ikarena iitu ipemerintah
sangat imengupayakan ipeningkatan ipenerimaan ipajak isetiap itahunnya. iDengan
meningkatnya

ipenerimaan

ipajak

idiharapkan

idapat

imembantu

ikegiatan

pembangunan iyang idilakukan ipemerintah idemi itercapainya ikemakmuran
masyarakat. i
Ekstensifikasi iPajak imerupakan ikegiatan iyang iberkaitan idengan ipenambahan jumlah
wajib ipajak iterdaftar. iDengan ibanyaknya ijumlah iwajib ipajak iterdaftar, idiharapkan
dapat imenambah ijumlah ipenerimaan iPajak iPertambahan iNilai.
Hubungan antara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Pajak
Pertambahan Nilai
Pajak imerupakan ipenerimaan inegara iyang idigunakan iuntuk imengarahkan
kehidupan imasyarakat imenuju ikesejahteraan. iPenerimaan idari isektor ipajak
cenderung iberfluktuatif iakan itetapi ipenerimaan ipajak iselalu idituntut ikenaikan idari
tahun ike itahun. iOleh ikarena iitu, imasyarakat idalam ihal iini iWajib iPajak imempunyai
andil iyang icukup ibesar idalam ipengisian ikas inegara, isebab itanpa iadanya iperan
serta idari imasyarakat imaka isektor ipajak itidak idapat imenjalankan ifungsinya sebagai
salah isatu isumber idana ipemerintah idemi iterlaksananya ipembangunan idan
pembiayaan ipemerintah. i
Berbeda idengan ikenaikan itarget idari itahun ike itahun iyang iditetapkan ioleh
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ipemerintah irealisasi ipenerimaan ipajak idari itahun ike itahun iselalu iberada idi
ibawah iangka itarget isetiap itahunnya. iKondisi iini ijelas itidak imenguntungkan iuntuk
ipemerintah, idalam ihal iini iDirektorat iJenderal iPajak iapabila itidak imampu
imenghimpun ipenerimaan inegara, imaka idapat idipastikan ipemerintah iakan
iberhutang ikepada iluar inegeri.

Intensifikasi wajib Pajak
Variabel X1
Ekstensifikasi wajib Pajak
Variabel X2

H1
Tingkat Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai
Variabel Y

H2

H3

Gambar 2.1 . Kerangka Pemikiran
2.3 Perumusan Hipotesis
H₁ i: iIntensifikasi iwajib ipajak i iberpengaruh iterhadap ipeningkatan ipenerimaan iPajak
iPertambahan iNilai i
H₂ i : Ekstensifikasi iwajib ipajak i tberpengaruh iterhadap ipeningkatan ipenerimaan iPajak
iPertambahan iNilai i
H₃ :I Intensifikasi iwajib ipajak iidan iEkstensifikasi iwajib ipajak iberpengaruh iterhadap
peningkatan ipenerimaan iPajak Pertambahan iNilai
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Dalam ipenelitian iini iyang imenjadi iobjek ipenelitian iadalah iPemeriksaan iPajak, iPajak,
idan iPenerimaan iPajak iPertambahan iNilai ipada iKantor iPelayanan iPajak iPratama
iKramat iJati, iJakarta iTimur
3.2. Operasionalisasi Variabel
Menurut Sugiyono (2017:31), operasionalisasi suatu variabel adalah penetapan
komposisi atau karakteristik yang diselidiki menjadi variabel yang dapat diukur.
Variabel perlu dimanipulasi untuk menjelaskan konsep dimensi dan indikator yang
menjadi data untuk menyiapkan sarana survei bagi variabel survei.
Tabel 3.2. Operasional Variabel Penelitian
No

Variabel

Dimensi

Indikator

1

Intensifikasi
Pajak (X1)

“Intensifikasi Pajak adalah
kegiatan optimalisasi penggalian
penerimaan pajak terhadap iobjek
iserta isubjek iyang itelah itercatat
iatau iterdaftar idalam iadministrasi
iDJP,
idan idari hasil pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak”.
Menurut : Surat Edaran Direktur
Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001

Tingkat upaya penagihan piutang Rasio
dan tunggakan ipajak idengan icara
ipenerbitan iSKPKB iPPN i(Surat
iKetetapan iPajak iKurang iBayar
iPPN) iPenerbitan iSKPKB PPN
jumlah PKP KB PPN
=
𝑥100%
Jumlah SKPKB PPN terbit

2

Ektensifikasi
Pajak (X2)

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah
kegiatan yang berkaitan dengan
penambahan jumlah wajib pajak
terdaftar dan perluasan objek
pajak dalam administrasi
Direktorat Jenderal Pajak”.
Menurut Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak Nomor SE –
06/PJ.9/2001

3

Penerimaan

Penerimaan pajak adalah semua

Ektensifikasi pajak dapat diukur
berdasarkan indikator persentase
penambahan iwajib ipajak ibaru
iyang iberkaitan idengan ipajak
ipertambahan inilai iyang isering
idisebut ipengusah ikena ipajak
i(PKP) idengan irumus isebagai
iberikut iyaitu:
Persentase PKP Baru
jumlah PKP baru
=
Daftar sasaran baru ekstensifikasi (DSE)
× 100%
Rasio
Adapun iIndikator pengukuran
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Skala

Pajak
Pertambaha
n Nilai (Y)

5

6
7
8
9

penerimaan Negara yang terdiri
atas pajak dalam Negeri dan pajak
perdagangan Internasional.
Menurut iUndang i– iUndang
iRepublik iIndonesia iiNo.4
iitahun ii2012 iipasal ii1 iiangka ii3
iitetang iiAnggran iiPendapatan
iidan iiBelanja iiNegara iiTahun
iiAnggaran ii2012

atas penerimaan pajak adalah
perbandingan target dan
realisasi penerimaan ipajak
idengan iformulai isebagi iberikut:
Tingkat penerimaan pajak
Realisasi penerimaan pajak
=
𝑥100%
target penerimaan pajak

3.3. Teknis Analisis Data
Langkah langkah dalam analisis data adalah sbb :
Uji Asumsi Klasik
Terdiri dari Uji Normalitas , Uji Multikolinieritas , Uji Autokorelasi dan Uji
Heterosecastisitas
Uji Korelasi
Uji Regresi Berganda
Uji Hipotesis
Uji Determinasi
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi untuk penelitian ini

berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model dengan data terdistribusi normal.
Hasil tes normal menggunakan grafik Normal P-Plot. dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan
juga mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa model regresi dalam
ipenelitian iini iberdistribusi inormal. iHasil iuji inormalitas ijuga idilakukan isecara istatistik
imenggunakan iuji ikolmogorov-smirnov iyang ihasilnya isebagai iberikut.
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme
Differences

5
,0000000
2,42376984
,257
,257
-,222
,574
,896

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,896. Nilai
tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa model regresi dalam penelitian
ini berdistribusi normal.
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4.2. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji korelasi antar variabl bebas dalam model
regresi. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas
dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF yang diperoleh. Hasil uji multikolinearitas
ini dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Model
Tolerance
1

(Constant)
Intensifikasi Wajib Pajak
Ekstensifikasi Wajib Pajak

Collinearity Statistics
VIF

,974
,974

1,027
1,027

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tolerance yang diperoleh untuk masing-masing
variabel sebesar 0,974, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,100. Nilai VIF yang diperoleh
sebesar 1,027, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.
4.3. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan periode t sebelumnya dalam model regresi (Ghozali, 2016: 107). Model regresi yang
baik yaitu tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan run test. Hasil uji tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi (Runt Test)
Unstandardized Residual
Valuea

-,97875
2
3
5
2
-,982
,326

Test
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Median

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,326. Nilai
tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
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4.4. Hasil Uji Heterosledasitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi terjadi ketidaknyamanan
variab dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu tidak
terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot sebagai
berikut

Gambar 5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik data yang tersebar tidak membentuk pola
tertentu atau secara acak dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji
heteroskedastisitas juga dapat dilakukan secara statistik dengan uji Glejser sebagai berikut.
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model

T
3,301
1,448
-3,155

(Constant)
Intensifikasi Wajib Pajak
1
Ekstensifikasi Wajib Pajak
a. Dependent Variable: absres

Sig.
,081
,285
,087

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh pada variabel
intensifikasi wajib pajak sebesar 0,285, dan pada variabel ekstensifikasi wajib pajak sebesar
0,087. Kedua nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil
analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi
heteroskedastisitas.
4.5. Hasil Uji Korelasi
Uji korelasi dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel
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dependen. Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Pearson
Correlation. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka terdapat
hubungan yang signifikan variael independen dengan variabel dependen. Hasil uji korelasi
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 4.5 Hasil Uji Korelasi
Penerimaan Pajak
,982*
,003
5
,221
,721
5

Pearson Correlation
Intensifikasi Wajib Pajak Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Ekstensifikasi Wajib Pajak Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi intensifikasi wajib pajak
yang diperoleh sebesar 0,982 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, di mana nilai tersebut lebih
kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan
intensifikasi wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi ekstensifikasi wajib pajak yang
diperoleh sebesar 0,221 dengan nilai signifikansi sebesar 0,721, di mana nilai tersebut lebih
besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan
ekstensifikasi wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.
4.6. Hasil Uji Hipotesis
Uji ihipotesis idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ihipotesis idalam ipenelitian iini iditerima
iatau iditolak. iUji ihipotesis idalam ipenelitian iini idilakukan imenggunakan ianalisis iregresi
ilinear iberganda, iyang imenghasilkan iuji it i(parsial), iuji if i(simultan) idan ikoefisien
ideterminasi. iHasil ianalisis itersebut idiuraikan isebagai iberikut.
Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial) dari Analisis Regresi Linear Berganda
Model

(Constant)
Intensifikasi Wajib Pajak
1

Ekstensifikasi Wajib
Pajak

Unstandardized
Standardized Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
38,489
9,914
2,638
,344
,972
6,475
13,008
,063
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t

3,882
7,668
,498

Sig.

,060
,017
,668

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut.
Y = 38,489 + 2,638 X1 + 6,475 X2 + e
Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 38,489, yang berarti jika variabel independen dianggap
konstan, maka rata-rata peningkatan penerimaan pajak sebesar 38,489. Nilai koefisien regresi
intensifikasi wajib pajak yang diperoleh sebesar 2,638, yang berarti bahwa setiap kenaikan
intensifikasi wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak
pertambahan nilai sebesar 2,638. Hal tersebut berarti tingginya intensifikasi wajib pajak dapat
meningkatkan penerimaan pajak.
Nilai koefisien regresi yang diperoleh ekstensifikasi wajib pajak sebesar 6,475, yang berarti
bahwa setiap kenaikan ekstensifikasi wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan
penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 6,475. Hal tersebut berarti tingginya ekstensifikasi
wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pula, diketahui bahwa pada variabel intensifikasi
wajib pajak, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 7,668 dengan signifikansi sebesar 0,017. Nilai
tersebut lebih besar dari t tabel (2,776). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa intensifikasi
wajib pajak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.
Variabel ekstensifikasi wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,498 dengan signifikansi
sebesar 0,668. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (2,776). Hasil analisis tersebut menunjukkan
bahwa ekstenifikasi wajib pajak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan
nilai.
Tabel 4.7 Hasil Uji F (Simultan) dari Analisis Regresi Linear Berganda

Model
Regression
1 Residual
Total

Sum of Squares
727,606
23,499
751,105

df
2
2
4

Mean Square
363,803
11,749

F
30,964

Sig.
,031b

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak
b. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Wajib Pajak

Hasil iuji itersebut imenunjukkan ibahwa inilai iF ihitung iyang idiperoleh isebesar i30,964
idengan isignifikansi isebesar i0,031. iNilai iF ihitung itersebut ilebih ibesar idari inilai iF itabel
i(19,000). iHasil iini imenunjukkan ibahwa ivariabel iintensifikasi iwajib ipajak idan iekstensifikasi
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iwajib ipajak isecara ibersama-sama iberpengaruh isignifikan iterhadap ipeningkatan
ipenerimaan ipajak ipertambahan inilai.
4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen. Besarnya koefisien ideterminasi idalam ipenelitian
iini idapat idilihat ipada iTabel iberikut.
Tabel i4.1 iHasil iAnalisis iKoefisien Determinasi
Model

R

1

,984a

R Square

Adjusted R Square

,969

Std. Error of the Estimate
,937

3,42773

a. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Wajib Pajak
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh
sebesar 0,969. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak pertambahan
nilai dapat dijelaskan oleh intensiikasi wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak sebesar 96,9%.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh iIntensiikasi iWajib iPajak iterhadap iPeningkatan iPenerimaan Pajak Pertambahan
Nilai
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel intensifikasi wajib pajak memiliki koefisien
regresi sebesar 2,638 yang bernilai positif, yang berarti tingginya intensifikasi wajib pajak dapat
meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Nilai t hitung yang diperoleh lebih besar
dari t tabel (7,668>2,776), dengan signifikansi sebesar 0,017. Hasil ini membuktikan bahwa pada
hipotesis pertama, Ha1 diterima dan menolak Ho1, artinya intensifikasi wajib pajak berpengaruh
terhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai terbukti.
Intensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk mengoptimalisasi ipenggalian ipenerimaan
ipajak iterhadap iobjek iserta isubjek iyang itelah itercatat iatau iterdaftar idalam iadministrasi
iDPJ, iserta idari ihasil ipelaksanaan iekstensifikasi iwajib ipajak i(SE iDirektur iJenderal iPajak
iNo. iSE-06/PJ.9/2001). iIntensifikasi ini dilakukan oleh petugas pajak maupun KPP untuk
meningkatkan penerimaan pajaknya agar mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah
ditentukan. Target penerimaan pajak dapat tercapai jika seluruh wajib pajak yang terdaftar di
KPP-nya membayarkan pajak-pajak yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan jumlah yang
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telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Kegiatan intensifikasi yang dapat dilakukan seperti mengoptimalkan sistem dan prosedur
administrasi pajak daerah, retribusi daerah hingga penerimaan pendapatan lain yang telah
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
Optimalisasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dapat membantu meningkatkan
penerimaan pajak, karena prosedur yang mudah diikuti dan dilakukan juga dapat membuat
wajib pajak merasa dimudahkan dalam membayarkan pajak yang dibebankan kepadanya.
Namun, jika prosedur yang diterapkan memerlukan banyak syarat, maka memungkinkan wajib
pajak menjadi malas untuk membayar pajaknya.
Selain itu, KPP juga dapat memaksimalkan pendapatan atau penerimaan pajak dari
retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang telah diatur. Barang maupun jasa atau
pelayanan kena pajak dan sudah terdaftar di KPP secara mungkin secara jumlah termasuk
banyak, namun dalam pengimplementasian penarikan pajak belum optimal. Hal tersebut dapat
dikarenakan petugas pajak yang belum mendata seluruh retribusi yang ada, sehingga penagihan
juga menjadi terhambat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas petugas pajak juga diperlukan
sehingga penagihan tunggakan pajak juga dapat segera dilakukan untuk mencapai target
penerimaan pajak. Dengan demikian kegiatan intensifikasi yang tepat dan efektif dapat
meningkatkan penerimaan pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi wajib pajak yang diperoleh tahun
2016 sebesar 13,77%, yang dapat diartikan bahwa penerimaan tunggakan pajak dari PKP KB PPN
pada tahun 2016 mampu mencapai 13,77% dari SKPKB PPN yang diterbitkan. Jumlah tersebut
terus mengalami peningkatan yang fluktuatif hingga tahun 2020, di mana intensifikasi wajib
pajak tertinggi diperileh pada tahun 2018, yaitu mencapai 25,68%. Ketercapaian penerimaan
pajak juga mengalami peningkatan yang fluktuatif, dimana target penerimaan pajak terendah
pada tahun 2016 sebesar 80,97%, dan pencapaian target penerimaan pajak tertinggi sebesar
113,40% pada tahun 2018. Meskipun intensifikasi wajib pajak yang ditunjukkan masih belum
efektif membuat seluruh PKP KB PPN membayarkan tunggakan pajaknya sesuai dengan SKPKB
PPN yang diterbitkan, namun jumlah yang diperoleh mampu menambah penerimaan pajak. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa usaha yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Jakarta
Pademangan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari tunggakan pajak PKP
memberikan dampak yang positif bagi ketercapaian target penerimaan pajak PPN yang telah
ditetapkan.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selvia & Abriandi (2015).
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun program intensifikasi pajak yang dilakukan
tidak cukup memuaskan, namun hasil pencapaian target penerimaan pajak dinilai cukup baik.
Penelitian Nurrahman (2016) juga menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi yang dilakukan
KPP belum efektif. Meskipun demikian, intensifikasi pajak tetap dapat meningkatkan
penerimaan pajak, yang berarti terdapat penambahan jumlah pajak yang diterimanya.
Sihombing (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi pajak
yang dilakukannya sudah dapat berjalan dan berhasil dalam penagihan piutang dan tunggakan
pajak meskipun masih terdapat PKP yang belum terjangkau, dan harus direalisasikan pada
periode berikutnya.
Pengaruh Ekstensifikasi Wajib iPajak iterhadap iPeningkatan iPenerimaan iPajak iPertambahan
iNilai
Hasil ianalisis imenunjukkan ibahwa ivariabel iekstensifikasi iiwajib iipajak iimemiliki
iikoefisien iiregresi iisebesar i6,475 iyang ibernilai ipositif, iyang iberarti itingginya iekstensifikasi
iwajib ipajak idapat imeningkatkan ipenerimaan ipajak ipertambahan inilai. iNilai it ihitung iyang
idiperoleh ilebih ikecil idari it itabel i(0,498<2,776), idengan isignifikansi isebesar i0,668. iHasil
iini imembuktikan bahwa pada hipotesis kedua, Ho2 diterima dan menolak Ha2, artinya
ekstensifikasi iwajib ipajak itidak iberpengaruh iterhadap ipeningkatan ipenerimaan ipajak
ipertambahan inilai iterbukti.
Ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan
jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal
Pajak (SE Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001). Ekstensifikasi ini dilakukan oleh petugas
KPP untuk melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan dapat menambah jumlah wajib pajak
yang memang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Petugas ekstensifikasi dapat
melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dari pengusaha
kena pajak (PKP) untuk mendaftarkan usahanya yang sudah dapat dikategorikan kena pajak.
Berdasarkan iSurat iEdaran iDirektur iJenderal iPajak iNomor: iSE-51/PJ/2013, ikegiatan
iekstensifikasi dapat dilakukan oleh petugas ekstensifikasi yang mendatangi langsung para wajib
pajak sasarannya untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Petugas
esktensifikasi juga dapat melakukan pengamatan di lokasi wajib pajak untuk menentukan
potensi pajak yang ada, dan jika memenuhi syarat untuk di ekstensifikasi dapat dimasukkan ke
dalam daftar sasaran ekstensifikasi. Meskipun jumlah pengusaha kena pajak baru bertambah
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bukan berarti jumlah penerimaan pajak juga akan meningkat secara signifikan, seperti halnya
dalam hasil penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pajak tidak berpengaruh pada
peningkatan penerimaan pajak. Ekstensifikasi wajib pajak yang tidak berpengaruh terhadap
peningkatan penerimaan pajak ini dikarenakan jumlah PKP baru yang terdaftar sangat sedikit
setiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat 787 PKP yang masuk dalam
Daftar Sasaran Estensifikasi (DSE), sedangkan pada tahun 2020 terhadap 680 PKP yang masuk
dalam DSE. Namun, pada tahun 2016 hanya sekitar 0,51% atau sekitar empat PKP yang baru di
mana jumlah tersebut masih sangat sedikit dan jauh dari jumlah yang terdapat dalam DSE.
Jumlah penerimaan pajak yang diperoleh pun sebesar 80,97%, di mana jumlah tersebut belum
dapat mencapai target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017, jumlah PKP baru yang terdaftar bertambah sebanyak enam PKP atau
sebesar 0,76% dari jumlah DSE. Meskipun jumlah tersebut masih jauh dari jumlah daftar, namun
terdapat peningkatan jumlah PKP baru. Peningkatan jumlah PKP baru tersebut diiringi dengan
meningkatkan ketercapaian target penerimaan pajak yang menjadi sebesar 86,12%. Pada tahun
2018, meskipun penambahan jumlah PKP yang baru sama besarnya dengan tahun sebelumnya,
yaitu 0,76%, namun terjadi penerimaan pajak mampu melebih target yang ditetapkan hingga
mencapai 113,40%. Namun demikian, terjadi penurunan penambahan jumlah PKP baru pada
tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebanyak empat (0,51%) PKP dan lima (0,74%) PKP.
Penurunan tersebut juga terjadi pada penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah
ditentukan.
Meskipun demikian, perubahan yang terjadi pada jumlah PKP baru tersebut tidak
signifikan, karena hanya berkisar antara empat hingga enam PKP, atau jika dalam persentase
tidak mencapai 1%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan
tidak efektif, karena hanya mampu mendapatkan PKP tidak mencapai 1% dari DSE yang ada.
Program-program yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan belum dapat menarik
atau menumbuhkan kesadaran dari masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah memenuhi
syarat wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai sebagai wajib pajak, dan hal tersebut
berdampak pada jumlah PKP baru yang terdaftar sangat sedikit. Kurang efektifnya ekstensifikasi
wajib pajak juga dapat dikarenakan kurang aktifnya petugas KPP dalam mendatangi wajib pajak
untuk melakukan sosialisasi maupun memberikan imbauan terkait pentingnya pembayaran
pajak bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. Jumlah PKP baru yang tidak
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banyak juga nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target penerimaan
pajak.
Meskipun penambahan PKP baru menjadi salah satu cara untuk meningkatkan
ketercapaian target penerimaan pajak yang telah ditentukan, namun jika jumlah PKP baru yang
didapatkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan atau DSE, maka penerimaan pajak juga
tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Hal demikian dikarenakan target penerimaan
pajak juga didasarkan pada jumlah wajib pajak yang tercatat di DSE, sehingga kemauan dan
kesanggupan dari wajib pajak itu sendiri untuk membayaran tanggungan pajak yang dibebankan
kepadanya tepat waktu dan sesuai dengan besaran beban pajaknya. Oleh karena itu, meskipun
penerimaan pajak yang diperoleh bertambah melalui PKP baru tersebut, namun jumlahnya
masih belum mampu mencapai target penerimaan pajak, karena target penerimaan pajak yang
ditetapkan juga akan lebih besar. Target tersebut baru dapat tercapai jika penerimaan pajak
diperoleh dengan memaksimalkan pendapatan dari PKP yang telah lama terdaftar di KPP. Jika
seluruh PKP yang terdaftar membayarkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak
yang dibebankan, maka realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah
ditentukan, bahkan mampu melampaui target.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur & Mustagfaran
(2015). Penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan
KPP dapat menambah wajib pajaknya dalam jumlah yang cukup banyak. Bertambahnya jumlah
wajib pajak yang terdaftar memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pajak jika disertai
dengan kesadaran dan ketepatan dalam pembayaran pajaknya atas usaha yang dilakukan.
Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liem et al.
(2015) dan Wulandari & Wibowo (2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan
ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib
pajak bertambah, namun tidak disertai dengan ketepatan dan kepatuhan dalam membayarkan
pajak-pajaknya tepat waktu, maka jumlah penerimaan pajak juga tidak berubah secara
signifikan.
Pengaruh iIntensifikasi iWajib iPajak idan iEktensifikasi iWajib iPajak iterhadap iPeningkatan
iPenerimaan iPajak iPertambahan iNilai
Hasil ianalisis imenunjukkan ibahwa inilai iF ihitung iyang idiperoleh ilebih ibesar idari iF
itabel i(30,964>19,000), idengan isignifikansi isebesar i0,031. iNilai ikoefisien ideterminasi iyang
idiperoleh isebesar i0,969, iartinya ibesarnya pengaruh yang diberikan variabel independen
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terhadap variabel dependen sebesar 96,9%. Hasil ini membuktikan bahwa pada hipotesis ketiga,
Ha3 diterima dan menolak Ho3, artinya intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi pajak
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan pengaruh
sebesar 96,9%.
Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang
kena pajak atau jasa kena pajak di dalam wilayah Indonesia (UU RI No. 42 Tahun 2009). PPN
dikenakan kepada setiap orang pribadi, pengusaha hingga pemerintah yang menggunakan
maupun mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Pajak ini termasuk mewah, karena barang
yang dikenakan atau dikonsumsi dan terkena pajak ini termasuk dalam barang-barang yang
dapat menunjukkan status dan memiliki penghasilan yang termasuk menengah ke atas. Oleh
karena itu pajak ini juga menjadi salah satu pemasukan bagi daerah maupun negara yang pada
akhirnya ditujukan untuk pembangunan daerah maupun negara, sehingga memiliki targettarget pencapaian penerimaan pajak.
Target penerimaan pajak tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor
yang dapat memengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat
dipengaruhi oleh intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi merujuk pada kegiatan
untuk mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak dari objek maupun subjek pajar,
sedangkan ekstensifikasi wajib pajak merujuk pada kegiatan untuk menambah jumlah wajib
pajak, yang tentunya sudah memenuhi kriteria atau syarat sebagai wajib pajak. Target
penerimaan pajak yang telah ditentukan dapat capai jika kegiatan intensifikasi, seperti
memperbaiki prosedur administrasi pajak yang lebih mudah dan memaksimalkan retribusi pajak
daerah yang sudah terdaftar sebagai subjek maupun objek pajak.
Selain memaksimalkan penerimaan pajak dari subjek maupun objek pajak yang sudah
terdaftar di DJP, peningkatan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan kegiatan
ekstensifikasi pajak, yaitu menambah jumlah wajib pajak. Berjalannya waktu tentunya juga
menambah masyarakat yang memenuhi kriteria atau syarat sebagai wajib pajak. Namun, belum
semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat tersebut mendaftarkan diri menjadi wajib
pajak, sehingga diperlukan kegiatan ekstensifikasi dari petugas pajak yang mendatangi secara
langsung

untuk mensosialisasikan pentingnya pajak kepada masyarakat. Jika sosialisasi

perpajakan yang dilakukan efektif, maka kemungkinan besar dapat menambah wajib pajakwajib pajak baru yang mendaftar. Dengan demikian, penerimaan pajak juga dapat turut
meningkat.
22

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur & Mustagfaran
(2015). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi
pajak secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penambahan
penerimaan pajak. Kegiatan intensifikasi yang efektif dapat memudahkan dalam penagihan
tunggakan pajak dari wajib pajak dan dapat diperoleh sesuai dengan waktu atau jatuh tempo
pembayaran pajak, yang berarti penerimaan pajak juga dapat bertambah dan sesuai dengan
target yang ditentukan. Bertambahnya jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri juga
berdampak pada bertambahnya jumlah penerimaan pajak.
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BAB V
SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diruaikan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Intensifikasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan
pajak pertambahan nilai.
2. Ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi wajib ipajak isecara bersama-sama
berpengaruh isignifikan iterhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan
nilai. Besarnya pengaruh yang diberikan intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi
wajib pajak sebesar 96,9%.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka saran yang dapat
diberikan sebagai berikut.
a. Bagi KPP Pratama Jakarta Pademangan, dapat meningkatkan intensifikasi wajib pajak
agar terjadi peningkatan penerimaan pajak PPN dengan cara membuat kebijakan yang
terkait pemungutan pajak yang lebih mudah untuk diimplementasikan, dan
memperbarui sistem pencatatan atau pembukuan yang terkait jumlah pajak yang masih
harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga dapat memudahkan dan mempercepat bagi
petugas pajak untuk melakukan penagihan sesuai dengan waktu jatuh tempo, serta
meningkatkan pungutan pajak pada objek pajak yang potensial meningkatkan
penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu, dapat pula dengan memberikan
pelatihan dan pendidikan kepada petugas pajak agar memiliki keterampilan atau
kompetensi yang lebih sehingga dapat membantunya dalam memberikan pelayanan
perpajakan masyarakat dengan lebih cepat dan akurat.
b. Meskipun ekstensifikasi wajib pajak tidak secara signifikan berpengaruh terhadap
peningkatan penerimaan pajak, namun KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat
meningkatkan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dengan melakukan pengamatan secara
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rutin di lapangan terhadap masyarakat atau pengusaha yang berpotensi dan memenuhi
syarat untuk menjadi wajib pajak, dan melakukan pendekatan ataupun sosialisasi terkait
pentingnya pajak pertambahan nilai yang dilakukan secara berkala agar kesadaran dalam
membayar pajak bagi masyarakat dan pengusaha yang telah memenuhi syarat wajib
pajak dapat terbentuk, yang pada akhirnya dapat efektif dalam meningkatkan
penerimaan pajak.
c. Hasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa ipengaruh iyang idiberikan iintensifikasi iwajib
ipajak idan iekstensifikasi iwajib ipajak iterhadap ipeningkatan penerimaan wajib pajak
sebesar 96,9%, artinya masih terdapat 3,1% pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak
melakukan penelitian terkait peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN),
dapat menambahkan variabel lain yang diduga dapat memengaruhi peningkatan
penerimaan pajak pertambahan nilai, seperti sanksi pajak. Selain itu periode penelitian
juga dapat diperluas, sehingga hasil penelitian dapat lebih merepresentasikan faktor
yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.
5.3 Implikasi
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka implikasi penelitian
ini sebagai berikut.
a. Kegiatan intensifikasi wajib pajak yang dilakukan terbukti berpengaruh dalam
meningkatkan penerimaan pajak, sehingga KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat terus
mengimplementasikan kegiatan intensifikasi wajib pajak tersebut untuk menambah dan
meningkatkan realisasi penerimaan pajak PPN agar mencapai target penerimaan pajak
yang ditentukan.
b. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan terbukti belum dapat memengaruhi
peningkatan penerimaan pajak, sehingga KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat
melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut untuk menemukan hal-hal yang
menyebabkan kurang efektifnya implementasi ekstensifikasi wajib pajak yang ditujukan
menambah PKP baru sesuai dengan daftar DSE.
c. Kegiatan intensifikasi wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan terbukti
secara bersama-sama dapat memengaruhi peningkatan penerimaan pajak, sehingga KPP
Prata Pademangan dapat mengombinasikan kegiatan intensifikasi wajib pajak serta
ekstensifikasi wajib pajak di waktu yang bersamaan, di mana PKP KB dapat membayarkan
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tunggakan pajaknya tepat waktu dan PKP yang baru terdaftar juga dapat membayarkan
pajaknya tepat waktu, dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penerimaan
pajak.
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