
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia 

 

Penerimaan pajak dalam anggaran suatu negara memegang peranan dominan. 

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia 

Tahun 2005 penerimaan pajak Rp.346,48 triliun, yaitu sebesar 70% dari total 

penerimaan Rp.495,5 triliun. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran 

untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, serta 

penyediaan sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

 

Perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari peran perpajakan itu sendiri dan 

kontribusinya terhadap pembangunan di Indonesia. Pada awalnya pemajakan di 

Indonesia dilakukan dengan sistem official assesment, dimana penghitungan pajak 

terhutang dilakukan oleh petugas pajak dan wajib pajak memenuhi kewajiban dari 

hasil perhitungan tersebut. Selama beberapa dekade sistem ini diberlakukan 

hingga pada awal 80-an dilakukan reformasi perpajakan yang mengubah sistem 

official assessment menjadi self-assessment. Dengan sistem baru ini, Wajib Pajak 

diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan pajak 

pajak yang menjadi kewajibannya. Namun adanya self assessment, yang memberi 

kepercayaan kepada Wajib Pajak, berujung pada terbukanya kemungkinan Wajib 
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Pajak melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

baik karena ketidaktahuan Wajib Pajak maupun karena kesengajaan dengan 

motivasi beragam, mulai dari penghindaran pajak sampai kepada penggelapan. 

Konsekuensinya penegakan peraturan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban 

Wajib Pajak menjadi penting, melalui pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

Wajib Pajak.  

 

Peranan pajak semakin penting dalam menunjang penerimaan negara dan 

memberikan proporsi yang semakin besar dari waktu ke waktu menggeser 

penerimaan negara dari sektor migas. Sebagai gambaran pada tahun 2000 

penerimaan negara adalah sebesar 254 trilliun rupiah dimana sebesar 113 trilliun 

atau kurang dari separuh (45%) berasal dari pajak sementara pada tahun 2009 dari 

anggaran penerimaan sebesar 986 trilliun, 726 trilliun berasal dari pajak atau 

setara dengan 73%. Pendapatan ini digunakan untuk pengeluaran negara berupa 

pembayaran gaji pegawai negeri, pembayaran hutang baik angsuran maupun 

bunga serta untuk biaya pembangunan infrastruktur. Adalah penting bagi Wajib 

Pajak untuk mengetahui kemana pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh 

mereka mengalir dan bagaimana penggunaannya. Mengingat pentingnya 

penerimaan pajak ini, pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk 

memastikan keberlangsungan roda pemerintahan. Gambaran nyata dari keseriusan 

pemerintah dalam hal ini adalah adanya reformasi perpajakan yang diikuti dengan 

serangkaian perubahan Undang-Undang Perpajakan dari waktu ke waktu secara 

dinamis. 
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Perubahan Undang-Undang Perpajakan dan berbagai aturan pelaksanaannya yang 

dilandasi dengan sistem pemungutan secara self assessment, mengasumsikan 

seluruh Wajib Pajak mengetahui segala perubahan peraturan yang terjadi dan 

menuntut dipenuhinya segala ketentuan yang tertuang di dalamnya. Bagi sedikit 

sebagian Wajib Pajak hal ini tidak terlalu menjadi persoalan karena mereka telah 

memiliki tenaga-tenaga yang handal, baik di bidang manajerial, teknis pembukuan 

dan perpajakan. Namun bagi Wajib Pajak yang lain, asumsi tersebut tidak dapat 

sepenuhnya tercermin dalam keadaan yang sesungguhnya. Penyebabnya beragam, 

mulai dari tidak tersedianya tenaga untuk itu sampai kepada kurangnya kesadaran 

kepatuhan akan kewajiban pajaknya. Kondisi ini mengakibatkan terbukanya risiko 

pajak yang bersangkutan, artinya di masa-masa yang akan datang tetap terbuka 

adanya tagihan pajak yang belum diselesaikan ditambah dengan sanksi dan atau 

denda pajak bahkan sampai kepada sanksi pidana. 

 

3.2  Gambaran Umum 

 

1. Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung juga merupakan 

pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan sosial, politik, pendidikan, dan 

kebudayaan serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Propinsi 

Lampung. 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, daerah Kota 

Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang meliputi areal dataran 

seluas 181,68 Km2, yang sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Natar 
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kabupaten Lampung Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan 

Padang Cermin dan Ketibung  Lampung Selatan serta Teluk Lampung,  sebelah 

Timur berbatasan dengan Tanjung Bintang kabupaten Lampung  Selatan, sebelah 

Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin 

kabupaten Pesawaran. 

 

2. Jumlah Penduduk 

 

Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan 

tertinggi dari daerah kabupaten lainnya di Propinsi Lampung. Kepadatan 

penduduk ini terjadi karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan 

ekonomi terbesar di Propinsi Lampung, sehingga migrasi penduduk relatif lebih 

tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya. Jumlah Penduduk Kota Bandar 

Lampung dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 

jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 812.133 jiwa. Jumlah 

Penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat mendukung pembangunan, 

tetapi hal ini harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia dan 

perkembangan pendapatan. Pertambahan jumlah penduduk dapat dikatakan 

sebagai faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi apabila hal ini diikuti 

oleh perluasan kesempatan kerja, akan tetapi disisi lain pertumbuhan penduduk 

dapat dikatakan sebagai penghambat apabila tidak disertai oleh adanya perluasan 

kesempatan kerja (Sukirno, 1985). Jumlah penduduk paling besar terdapat di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan yakni 108.836 Jiwa, sedangkan kecamatan yang 

paling kecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Senang yaitu 28.865 

jiwa. 
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3.3  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Bengkulu dan Lampung 

 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung adalah salah 

satu vertikal Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. Kanwil DJP 

Bengkulu dan Lampung merupakan hasil reorganisasi pada tahun 2005. Awalnya 

wilayah Bengkulu dan Lampung masih merupakan bagian dari Kanwil III DJP 

Sumatera bagian selatan. Kanwil III DJP Sumatera bagian selatan melingkupi 

ruang kerja untuk Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung 

dan Bengkulu. Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.437/MK.01/2001 tanggal 13 Oktober 2004 tentang perubahan lampiran, I, II, 

III, IV, dan keputusan V, Keputusan Menteri Keuangan No. 433/KMK.01/2001 

tentang organisasi dan tata kerja Kanwil DJP, KPP, KP PBB, Karikpa, dan kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah 

dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 519/KMK.01/UP.11/2003, terhitung 

mulai tanggal 1 januari 2005. Pada saat itu Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan 

Lampung masih berkedudukan di Palembang. 

 

Pada Tanggal 5 September 2005 keluarlah Keputusan Menteri Keuangan RI 

nomor 426/KMK.01/UP.11/2005 tentang mutasi para pejabat eselon II di 

lingkungan Departemen Keuangan. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 

September 2005, sejak tanggal 26 September 2005 Kanwil DJP Bengkulu dan 

Lampung berkedudukan di Propinsi Lampung sampai dengan saat ini. 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menaungi 9 KPP Pratama yang terbagi di 

dua Propinsi antara Lampung dan Bengkulu. Terdapat 3 KPP yang ada di Propinsi 

Bengkulu, yaitu : KPP Pratama Bengkulu, KPP Pratama Curup, KPP Pratama 
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Argamakmur. Sedangkan sisanya terdapat 6 KPP yang ada di Propinsi Lampung 

yaitu: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedataon, KPP Pratama Teluk 

Betung, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP Pratama Kotabumi. 

KPP Pratama merupakan kantor pajak hasil modernisasi yang dirintis Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) sejak tahun 2002 di seluruh Indonesia. Nama Pratama diambil 

karena merupakan struktur  terkecil yang ada dari  Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP).  

 

Ada 3 jenis kategori kantor jenis kantor  pajak dibawah organisasi DJP : 

1. KPP Besar (LTO/Large Taxpayer Officer) 

2. KPP Madya (MTO/Medium Taxpayer Officer) 

3. KPP Pratama (STO/Small Taxpayer Officer) 

 

KPP Kota Bandar Lampung terpecah menjadi 3 KPP Pratama berdasarkan 

wilayah kerja, Yaitu : 

1. KPP Pratama Tanjung Karang 

2. KPP Pratama Kedaton 

3. KPP Pratama Teluk Betung 

 

Melalui perubahan modernisasi ini pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama 

Kota Bandar Lampung juga mengalami perubahan. Jika pelayanan yang dulu 

melayani masyarakat hanya berdasarkan jenis pajak, saat ini melayani masyarakat 

berdasarkan fungsi pajaknya dan tidak lagi berdasarkan pada jenis pajak. 

Karena sesuai dengan visi dan misinya yaitu : “Menjadi Model Pelayanan Yang 

Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia Yang 

Dibanggakan dan Dipercaya Masyarakat”. 



 36 

3.3.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bandar 

Lampung. 

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di 

bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandar Lampung mengklasifikasikan tugas 

dan fungsi, sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan: 

a.  Penyuluhan 

b.   Pelayanan 

c.    pengawasan (pemeriksaan dan penagihan). 

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama membawahi: 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 

d. Seksi Pelayanan; 

e. Seksi Seksi Pengawasan dan Konsultasi; 

f. Seksi Pemeriksaan; 

g. Seksi Penagihan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Sub Bag Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan, perlengkapan. 

4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan 
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obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan, kegiatan ekstensfikasi 

perpaj akan. 

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 

perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, 

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling 

dan, penyiapan laporan kinerja. 

6. Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penetapan dan 

penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan, kerjasama 

perpajakan. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, 

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib 

Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

instensifikasi dan, melakukan evaluasi hasil banding. 

8. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan 

dan penyaluran SP3 dan, administrasi pemeriksaan lainnya. 

9. Seksi penagihan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan dan 

penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan 

pajak dan, usulan penghapusan piutang pajak. 
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10. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional penilai dan 

berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi. 

 

3.4  Metodelogi Penelitian 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu, 

berupa data tahunan untuk periode 2006–2009. Sumber data dari laporan tahunan  

dan statistika Direktorat jendral pajak Bengkulu dan Lampung. 

Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan: 

 Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan 

(baca: Kantor Pelayanan Pajak Pratama) yang erat hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

   Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian Ekstensifikasi 

dan Pengolahan Data dan Informasi yang ada di dalam Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama tersebut. 

b. 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. 
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3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi Variabel adalah cara untuk mengukur suatu konsep, dimana 

terhadap variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu 

variabel yang dapat menyebabkan masalah ini terjadi dan atau variabel yang 

situasi dan kondisinya tergantung pada variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi, 

yaitu "Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi", maka penulis membedakan dua variabel yang digunakan, yaitu: 

Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidal( 

bebas. Berdasarkan judul tersebut diatas, yang menjadi variabel bebas (X) adalah 

"Kegiatan Ekstensifikasi". 

Varibel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang sifatnya besar. Berdasarkan judul tersebut diatas, yang menjadi variable 

terikat (Y) dalam penelitian ini adalah "Penerimaan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi". 

 

3.4.3 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipótesis 

1. Pemilihan Test Statistik dan Perhitungan Nilai Test Statistik 

Penulis menggunakan Analisis Statistik parametrik karena teknik ini sesuai untuk 

digunakan dalam penelitian ilmu sosial. 

a. Analisis Korelasi 

Digunakan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan arah hubungan antara 
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dua variabel yang diteliti. 

Koefisien korelasi Pearson dirumuskan sebagai berikut: 

                            nXiYi - (Xi)(Yi) 

r =   

              nX i
 2

 - (Xi)
 2  nYi

2
 - (Yi)

2 
 

Keterangan 

r = Koefisien Korelasi 

Yi =Jumlah Penerimaan PPh OP 

 X, = Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar Efektif 

n= Ukuran Sampel 

Besarnya koefisien korelasi adalah —1 < 0 < 1, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Jika r = -1 atau mendekati —1, maka terdapat hubungan antara kedua variabel 

kuat dengan arah berlawanan atau negatif. 

Jika r = 1 atau mendekati 1, maka terdapat hubungan antara kedua variabel 

kuat dengan arah searah atau positif. 

Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat 

lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. 

Menurut Drs. Riduwan, M.B.A dalam bukunya Dasar-dasar Statistik (2003; 

hal 228) dapat diketahui bagaimana kekuatan hubungan antara kedua variabel 

dengan mengetahui nilai r, dengan ketentuan sebagai berikut 

 

 

 



 41 

 

Tabel 6. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 — 0.199 Sangat Rendah 

0.20 — 0.399 Rendah 

0.40 — 0.599 Cukup 

0.60 — 0.799 Kuat 

0.80 — 1.000 Sangat Kuat 

Sumber : Dasar-dasar Statistik ; Riduwan; 2003 

 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel 

independent (Kegiatan Ekstensifikasi) terhadap variabel dependent 

(Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi), dengan rumus sebagai 

berikut: 

Kd = r
2
 . 100 % 

Keterangan: 

Kd = koefisien determinasi, yaitu persentasi dari pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. 

Batas Kd adalah 0 ≤ Kd ≤ 100 % 

a. Persamaan Regresi 

Persamaan Regresi, digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua 

variabel atau lebih, dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat 

memperkirakan/memprediksi besarnya dampak kuantitatif yang terjadi 

dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya, dengan rumus 

sebagai berukut: 
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  Y = a + b X  (Andi Supangat, 2005 : 323) 

 

1. Penetapan Hipótesis 

Untuk memperkuat hasil analisis koefisien korelasi, maka dilakukan pengujian 

hipotesis yang melalui beberapa tahapan dengan menggunakan uji t (student). 

 

a. Rumusan Hipotesis 

Ho : r < 0 : Kegiatan Ekstensifikasi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi akan berhubungan negatif atau tidak memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Ha : r > 0 : Kegiatan Ekstensifikasi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi akan berhubungan positif atau memiliki hubungan yang 

signifikan 

. 

b. Kriteria Pengujian 

• Jika t (hitung) > t (tabel), maka Ho ditolak, Ha diterima, berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara Kegiatan Ekstensifikasi dengan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

• Jika t (hitung) < t (tabel), maka Ho diterima, Ha ditolak, berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara Kegiatan Ekstensifikasi dengan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

c. Menghitung Nilai t 

Rumus statistik uji t student yang digunakan adalah: 

               r  n - 2 

t hitung =  (Riduwan, 2003 : 229)  
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               1 – r
2 

t hitung = Nilai uji t 

r = Koefisien korelasi 

n = Ukuran sampel 

 

a. Membandingkan antara thitung dengan ttabel 

Ho diterima jika t (hitung) ≤ t (, df) 

Ho diterima jika t (hitung) > t (, df) 

a. Kesimpulan 

Jika Ho diterima atau Ha ditolak, berarti Kegiatan Ekstensifikasi berhubungan 

negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

Jika Ho ditolak atau Ha diterima, berarti Kegiatan Ekstensifikasi berhubungan 

positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 


