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ABSTRAK 

INDRI NURSYAFIRAH,Tahun 2020. Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos 
Tentang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Andi Rustam dan 
Pembimbing II Ismail Rasulong. 

 Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif pemilik usaha 
rumah kos mengenai pemahaman mereka tentang pajak hotel kategori rumah kos 
di Kota Makassar. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
menarik kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan perspektif pemilik usaha rumah kos 
mengenai pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan kurangnya 
sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak hotel kategori rumah kos masih dirasa 
memberatkan sehingga menimbulkan Tindakan penghindaran pajak.  

 

Kata Kunci: Usaha Rumah Kos, Pajak Hotel Kategori Rumah Kos, 
Pendapatan Asli Daerah.  
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ABSTRACT 

INDRI NURSYAFIRAH, 2020. The Perspective of Boarding House Business 
Owners Regarding Understanding of Hotel Taxes Related to Increasing Local 
Revenue in Makassar City. Supervised by Supervisor 1 Andi Rustam and 
Supervisor II Ismail Rasulong. 

 The purpose of this study is to determine the perspective of boarding house 
business owners regarding their understanding of the boarding house category 
hotel tax in Makassar City. 

 This type of research is a qualitative descriptive study. Data collection 
techniques using literature study, observation, interviews and documentation. Data 
analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 

 The results of this study indicate that the perspective of boarding house 
business owners regarding the hotel tax in the boarding house category is still 
lacking due to the lack of socialization from the government and the hotel tax rate 
for the boarding house category is still considered burdensome, causing tax 
avoidance. 

 

Keywords: Boarding House Business, Hotel Tax for Boarding House 
Category, Regional Original Income. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1   Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dari wajib 

pajak berupa iuran yang harus dibayarkan dan dapat dipaksakan dengan 

kebijakan pengoptimalisasian penerimaan pajak yang digunakan untuk 

membiayai dan memajukan negara. Di Indonesia dikenal berbagai jenis 

pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia 

terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan 

pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya 

pada masa otonomi daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) jenis Pajak, yaitu Pajak Provinsi 

dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terbagi atas 5 (lima) jenis 

pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas 

Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah 

Tanah, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 

11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Peraturan 

Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 Pajak Daerah merupakan 
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Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pembagian Pajak Daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan 

pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada 

wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang 

bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana 

secara baik dan efesien. Hal ini dikarenakan dibeberapa pemerintah 

daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari 

beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan atau Pajak Reklame saja. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari 

perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya 

yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, 

dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan 

cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Saat ini banyak Universitas-universitas atau Perguruan Tinggi baik 

negeri maupun swasta disetiap kota. Bahkan beberapa kota yang 

mempunyai banyak sekali Perguruan Tinggi sehingga dijuluki sebagai kota 

Pendidikan dikarenakan banyaknya instansi pendidikan serta mahasiswa 

yang menuntut ilmu dikota tersebut, salah satunya kota Makassar. 

Makassar adalah kota terbesar di Pulau Sulawesi, dan sekaligus menjadi 

barometer pendidikan di Pulau ini. Banyak Universitas yang ada di kota ini, 

yang paling terkenal adalah Universitas Hasanuddin. 
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Adanya penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kebutuhan 

akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian 

sementara dilihat menjanjikan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal 

maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan 

mendirikan berbagai bangunan yang beragam seperti hotel, wisma, rumah 

kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Dari beberapa pilihan tersebut, 

banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan 

karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah 

sampai mahal serta letak atau akses dekat dengan kampus. 

Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi 

pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas pemungutan 

pajak, salah satunya pajak kos sebagai bagian dari pajak daerah yang 

termasuk dalam pajak hotel. Untuk itu Sejak tahun 2011 lalu, Pemerintah 

Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang mengatur 

dampak sosial dari bisnis tersebut.Adapun kewajiban yang diatur dalam 

perda tersebut, yakni mewajibkan setiap pemilik usaha rumah kos untuk 

mengantongi izin pengelolaan, bertanggungjawab secara keseluruhan 

segala aktivitas yang terjadi dalam rumah kos, termasuk dalam hal 

keamanan/ketetiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kos. 

Selain itu, setiap pengusaha rumah kos juga wajib menyediakan ruang 

tamu yang terpisah dengan kamar kos, menyediakan minimal satu kamar 

mandi dan WC untuk setiap tiga kamar kos, membuat tata tertib dan jadwal 

bertamu rumah kos serta setiap tiga bulan melaporkan secara tertulis 

mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada pemerintah kelurahan 

setempat yang diketahui oleh Ketua ORT/ORW. 
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Tak cukup sampai disitu, setiap pengelola diminta melaporkan 

kepada Ketua ORW/ORT setempat bilamana ada tamu yang menginap di 

Kamar Kos dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

pembangunan di lingkungan setempat. Setahun sebelumnya, Pemkot 

Makassar mengesahkan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, dimana penarikan retribusi rumah kost dikenakan di atas 

10 kamar dengan tarif 10% dari nilai sewa. 

Hal ini jelas membuat pemilik usaha rumah kos yang seharusnya 

dikenai pajak justru merasa keberatan dan melalaikan kewajibannya 

karena muncul rasa iri terhadap pemilik usaha rumah kos lain yang tidak 

dikenai pajak sebab membangun kamar kurang dari sepuluh dilengkapi 

fasilitas dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan kos dengan kamar 

lebih dari sepuluh tanpa fasilitas serta harga/tarif sewa yang murah. Jika 

dilihat dari perspektif yang beredar di kalangan pemilik usaha rumah kos 

ini, sebagai akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah sangat 

sederhana dan tanpa spesifikasi isi peraturan yang lebih jelas. Hal inilah 

yang memberikan pandangan dan kemauan yang besar bagi pemilik usaha 

rumah kos untuk melakukan tindakan penghindaran dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Untuk itu sangat penting mengetahui perspetif pemilik usaha  

rumah kos tentang penerapan peraturan daerah ini, agar pemerintah 

daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat 

mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos 

melakukan tindakan penghindaran pajak. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang “Perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman 

pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota 

makassar’’.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, terdapat 

alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos tidak 

memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu ”Bagaimanakah perspektif pemilik usaha rumah kos 

tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatanasli 

daerah Kota Makassar?”  

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif pemilik usaha 

rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan 

pendapatan asli daerah Kota Makassar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat daari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Akademik 

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan 

pemahaman wajib pajak terhadap pajak kos. Selain itu juga menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya 

manfaat dari pengalaman penelitian. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kota Makassar  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah Kota Makassar dalam evaluasi untuk mengembangkan 

pajak kos. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar 

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai 

tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai 

pajak kos. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori 

yang didapat mengenai pajak kos serta menambah pengetahuan 

bagi penulis
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 

1 Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 Menurut Anderson, W.H (2014) menyatakan bahwa Pajak ialah 

pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara yang dibebankan 

pada pendaptan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2016) mendefinisikan Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang atau 

peralihan kekayaan yang dapat dipaksakan dan yang langsung dapat 

ditunjuk serta digunakan untuk membayar pengeluaran atau kepentingan 

umum. 

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017) Pajak merupakan 

kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan karena suatu   keadaan, 

kejadian, dan ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik baik dari Negara secara langsung.  

Menurut Feldeman dalam Siti Resmi (2017) mendefinisikan pajak 

sebgai berikut:“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 

terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya 
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secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Diana Sari (2013)  fungsi pajak yaitu: 

1) Fungsi anggaran  

Pajak sebagai sumber keuangan Negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara/belanja Negara, baik pengeluaran 

rutin maupun pembangunan Negara dengan memaksimalkan 

pemungutan pajak serta menyempurnakan peraturan berbagai jenis 

pajak. 

2) Fungsi mengatur  

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan 

pemerintah untuk mencapai tujuan. Misalnya pajak digunakan untuk 

mengurangi penggunaan gaya hidup mewah disebagian masyarakat 

dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap barang 

mewah sehingga dapat mengurangi penggunaan barang mewah. 

2.1.3 Jenis Pajak 

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia di kelompokkan menjadi 3 

bagian adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kewajiban 

perpajakannya kepada pihak lain. Contohnya Pajak 

Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang dapat dilimpahkan kewajiban 

perpajakannya kepada orang lain. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Menurut Sifat 

a.  Pajak Subjektif 

Pajak yang berdasarkan pada keadaan subjek pajak 

(Wajib pajak) sehingga dapat mempengaruhi besarnya 

kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

Contoh Pajak Penghasilan (PPh) dengan memperhatikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b.  Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada Objek Pajak yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan sesuai dengan 

keadaan yang terjadi tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib 

Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, yaitu apabila Wajib 

Pajak membeli suatu Barang Kena Pajak maka pada saat itu 

juga Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak . 

3) Menurut Lembaga Pemungut. 

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat 

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: PPh, PPN, PPnBM. 

 



18 

 

 
 
 

b. Pajak Daerah 

Adalah pajak yang pemungutannya dilakukan  oleh 

pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai Otonomi 

daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea 

Perolehan atas Tanah dan Bangunan. 

2.1.4 Pajak Hotel 

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel 

Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak hotel adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

2.1.4.2 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos  

Pajak hotel kategori rumah kos adalah pelayanan yang  

Disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk 

jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, 

sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan 

(penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel yang disebut sebagai wajib pajak. 
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2.1.4.3 Subjek dan Objek Pajak Hotel Kategori Rumah Kos 

  Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel. Sedangkan Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah 

Pelayanan yang disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. 

2.1.4.4 Syarat-Syarat Usaha Rumah Kos Dikenakan Tarif Pajak  

  Menurut Perda No.10 Tahun 2010 tarif pajak 10% dikenakan pada 

pemilik usaha rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10. 

2.1.5 Pemahaman Wajib Pajak 

Pemahaman ialah pendapat, pikiran, pengetahuan dan proses 

wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang mempengaruhi 

wajib pajak membayar pajak, jika semakin tinggi pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan 

semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan 

perpajakan tersebut. 

Menurut Riko (2006:75) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan 

secara insentif yang dilakukan seseorang individu, sejauh mana dia akan 

dapat mengerti akan suatu materi permasalahan yang diketahui.  

2.2 Kerangka Konseptual  

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memungut pajak daerah yang 

ada di Kota Makassar, salah satu pajak daerah yang di pungut ialah pajak 

hotel, namun perspektif atas pemahaman pemilik indekos terhadap pajak hotel 
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masih minim, hal inilah yang mempengaruhi Pendapatan Daerah, yang 

digunakan untuk membangun serta membiayai daerah dan hasilnya akan 

kembali ke BAPENDA Makassar. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian 

2.3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan ditempat para pemilik indekos di Kota Makassar 

tepatnya di Jalan Sultan Alaudin dan Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Makassar, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No.8 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Adapun waktu penelitian selama 2 

(dua) bulan berkisar bulan Agustus - Oktober 2020.  

2.3.2 Jenis Penelitian dan Jenis Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. penelitian dilakukan di lapangan dan survei secara langsung 

ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat 

berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, 

dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses 

penelitian dilapangan.  

PERSPEKTIF PEMILIK USAHA RUMAH KOS 

TENTANG PEMAHAMAN PAJAK HOTEL 

PENINGKATAN PAD  KOTA 

MAKASSAR 
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1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam 

teknik pengumpulan data misalnya wawancara atau koesioner, 

analisi dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah 

dituangkan dalam catatan lapangan (transkip). Bentuk lain data 

kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau 

rekaman video. 

2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka bilangan atau 

bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau 

statistika. 

Sumber data ada dua yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara yang dibagikan pada pemilik usaha rumah yang berada di 

Kota Makassar. 

2. Data sekunder adalah Mengambil data pemilik usaha rumah kos yang 

terdaftar sebagai wajib pajak di BAPENDA Kota Makassar. 

2.3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada perspektif pemilik 

usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel dalam rangka meningkatkan 

penerimaan Pajak Hotel di BAPENDA Kota Makassar. 

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mempermudah dan memperoleh data. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Studi kepustakaan 

  Teknik pengumpulan data kepustakaan dengan membaca 

buku-buku ilmiah, surat kabar, dokumen-dokumen, laporan 

penelitian, karya tulis ilmiah, dan tesis yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Pengamatan (observation) 

  Pengamatan atau observasi yaitu mengamati secara 

langsung objek yang diteliti, objek penelitian yaitu para pemilik 

indekos yang berada di  Kota Makassar dan di Kantor BAPENDA 

Kota Makassar tentang peningkatan pendapatan pajak hotel. 

3. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara yaitu dilakukan  

wawancara secara langsung untuk mengetahui informasi dari 

narasumber, yaitu melaluipemilik indekos yang ada di Kota 

Makassar. 

4. Dokumentasi 

  Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu 

dilakukan dengan pengambilan data-data yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti yaitu mengambil data-data pemilik indekos yang 

terdaftar di BAPENDA Kota Makassar. 

 
2.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada ditempat penelitian yaitu melakukan wawancara, apabila hasilnya 

belum memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara sampai 
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memperoleh data yang diinginkan. Peneliti menggunakan teknik analisis 

data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

1. Reduksi data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, 

memilah hal yang besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal 

yang besifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang 

diperoleh. 

2. Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan 

selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, 

matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk 

penyajian data lebih merajuk pada penyajian secara deskriptif. 

3. Menarik kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara 

rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data 

yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar 

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II 

Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 

155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas 

Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. 

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung 

Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan 

surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 

1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan 

perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian 

menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah 

seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan 

semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung 

dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring 

dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota 

Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Makassar. 

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 

berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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3.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

(Sumber: Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Hal.25) 

 

3.3 Job Description 

a. Kepala Badan 

Badan Pendapatan daerah mempunyai tugas membantu walikota  

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

 

Kepala badan 

Sekretaris Kelompok jabatan fungsional 

Subag 

perencanaa

n dan 

pelaporan 

Subag 

keuangan 

Subag 

Umum dan 

Kepegawaia

n 

Bidang 

pendaftaran 

dan 

pendataan 

Bidang pajak 

dan retribusi 

daerah 

Bidang Pajak 

Daerah II 

Bidang koordinasi, 

pengawasan, dan 

perencanaan 

Subbidang 

pendataan 

wilayah I 

Subbidang 

pendataan 

wilayah II 

Subbidang 

pengelolaan data 

dan informasi 

Subbidang 

Restoran, Minerba 

dan sarang burung 

walet 

Subbidang 

reklame parker 

dan retribusi 

daerah 

Subbidang 

penetapan, 

pembukuan dan 

pelaporan pajak  

dan retribusi daerah 

Subbidang 

hotel dan air 

bawah tanah 

Subbidang 

hiburan dan 

pajak 

peneranganjalan 

Sub bidang 

penetapan , 

pelaporan dan 

pembukuan 

Subbidang 

koordinasi, 

perencanaan 

dan regulasi 

Subbidang 

penagihan pajak 

daerah dan 

retribusi daerah 

Subbidang 

pembinaan, 

pengawasan dan 

penindakan 

UPT 
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b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua 

unit organisasi dilingkungan badan. 

c. Sub Bagian Perncanaan dan pelaporan  

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas  

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program 

kerja, moni toring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan badan. 

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi  dan 

akuntansi keuangan. 

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 

kepegawaian. 

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 

Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas  

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancangan bangun dan 

pengembangan pengelolaan data dan informasi pengelolaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
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g. Sub Bidang Pendataan Wilayah I 

Sub Bidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan  

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, 

ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data Wajib Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, 

Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, dan Wajo. 

h. Sub Bidang Pendataan Wilayah II 

Sub Bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan  

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensfikasi, 

eksentifikasi, dan pengembangan potensi dan verifikasi data Wajib Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, 

Bontoala, Manggala, Panakukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan 

Sangkarang. 

i. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas  

melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data Wajib Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan pengukuhan Wajib Pajak, 

penertiban NPWPD, pengolahan data dan informasi serta merancang 

bangun pengembangannya. 

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah 

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas  

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, 

penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan 

pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang 
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Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan Objek Reklame serta Retribusi 

Daerah. 

k. Sub Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burun Walet 

Sub Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet  

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemunguttan, 

penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Pajak Sarang Burung Walet. 

l. Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah  

Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai  

tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan 

keberatan Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta Retribusi 

Daerah. 

m. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah 

Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi  

Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, 

analisa dokumen pembayaran, penetapan keberata, pengurangan dan 

perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

n. Bidang Pajak Daerah II 

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan Pajak II meliputi Pajak 

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah. 
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o. Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah 

Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas  

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian, dan 

verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel 

dan Air Bawah Tanah. 

p. Sub Bidang Hiburan dan Pajak Jalan 

Sub BIdang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas  

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan 

verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. 

q. Seksi Penetapan,Pembukuan dan Pelaporan Pajak 

Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, 

penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan 

serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak 

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan 

Jalan Non PLN. 

r. Bidang Koordinasi,Pengawasan dan Perencanaan 

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai  

tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, 

pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan 

Retribusi Daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. 

s. Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi  

Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai  

tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi 

penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviw dan analisa 
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perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan 

pelaksanaannya. 

t. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

 Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan 

tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi. 

u. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan 

Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai  

tugas melakukan pembinan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, 

pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan 

Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 

v. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan  

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional 

sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga 

fungsional senior. 

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit  

Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 
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serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan peraturan 

walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. 

 

3.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi 

substansi dari penelitian ini yaitu “Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos 

Tentang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar”, dengan metode analisis yang digunakan yakni 

analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kota Makassar dan di 

tempat pemilik usaha rumah kos yang ada di Kota Makassar, untuk 

mengetahui bagaimanakah perspektif pemilik usaha rumah kos tentang 

pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatanasli daerah kota 

makassar? 

3.4.2 Hasil Wawancara 

Adapun hasil wawancara dengan pemilik usaha rumah kos sebagai 

berikut: 

1. Pemilik Usaha Rumah Kos 77 
Pewawancara :   
 “Berapa jumlah kamar kos bapak dan apa saja 
 fasilitasnya?” 
Narasumber :  
 “Jumlahnya ada 18 kamar, dan fasilitasnya ada kipas 
 angin,  lemari pakaian, 2 pintu, Springbed, Kamar mandi 
 dalam, parkiran motor, jemuran, lobby dengan tv, petugas 
 keamanan, camera cctv, cleaning servis yang tiap pagi  
 dating membersihkan, dan free iuran listrik, air, dan 
 saluran tv kabel.” 

Pewawancara :  
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun 

dan berapa tarifnya?” 
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Narasumber :  
 “Saya kenakan perbulan karena menurut saya terlalu 

memberatkan bagi mahasiswa jika langsung bayar pertahun, 
tarifnya itu sebesar 700 ribu perbulan.” 

Pewawancara : 
 “Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai 

pemungutan pajak rumah kos? Jika Pernah, Darimana bapak 
mengetahuinya?” 

Narasumber : 
 “Belum pernah dapat sosialisasi, saya cuman dapat info dari 

teman beberapa tahun lalu.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai 

objek pajak?” 
Narasumber : 

 “Sudah terdaftar karena saya merasa itu kewajiban saya 
 sebagai masyarakat patuh pajak.” 
Pewawancara : 

 “Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang 

berlaku saat ini sudah adil atau belum? Jika belum, menurut 

bapak, Bagaimana penetapan tarif yang adil?” 

Narasumber : 
 “Sangat tidak adil dan sangat tidak setuju dengan 

pemberlakuan pajak 10% untuk kos karena akan 

memberatkan kepemilik kos dan akan berdampak pada 

kenaikan tarif kos, sementara yang kos tidak semua dari 

kalangan pekerja, 50% dari kalangan  mahasiswa. Otomatis 

dengan penarikan pajak 10% otomatis pemilik kos akan 

menaikkan tarif kos yang akan memberatkan penghuni kos 

dari kalangan pelajar dan mahasiswa termasuk juga para 

pekerja serabutan yang tinggal di kos-kosan, apalagi dalam 

kondisi pandemic sekarang ini, baiknya tarif pajak rumah kos 

diberlakukan untuk kos elit dan home stay yang tarifnya 

jutaan.” 

Pewawancara :  
 “Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang 

hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar 
lebih dari 10?” 

Narasumber :  
 “Saya tidak setuju dengan pengenaan pajak cuman untuk kos 

yang memiliki lebih dari 10 kamar karena sama-sama 

merupakan usaha serta masing-masing memiliki pendapatan 

dan seharusnya penarikan pajak diberlakukan saja pada kos 

elit yang tarifnya jutaan.” 

Pewawancara : 
 “Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif 

pajak rumah kos?” 
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Narasumber : 
 “Saran saya pemerintah melakukan pendataan dan harapan 

saya sosialisasi supaya pemilik usaha yang harus bayar 
segera penuhi kewajibannya. Itu saja kalau saya” 

 

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

18 

 Rp. 

700.000 Full Fasilitas Ada 

Tabel 3.1 Tabel pendapatan pemilik usaha rumah kos 

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.700.000x18 kamarx10%=Rp.1.260.000;- 

 

2. Pemilik Usaha Rumah Kos 88 
Pewawancara : 

 “Berapa jumlah kamar kosnya pak dan apa saja  fasilitasnya?” 
  Narasumber : 

 Saya memiliki beberapa kos dan jumlah kamarnya itu lebih 

 dari 20 kamar semua, untuk masalah fasilitas tidak ada 

 cuman kamar kosnya terdapat kamar kos bisa dan kamar 

 kos vvip, dimana kamar kos biasa itu kamar mandinya 

 diluar sedangkan kamar kos vvip kamar mandinya didalam 

 hanya itu perbedaannya serta dapur umum, parkiran, dan 

 penjaga kos yang akan membersihkan kos tiap hari.” 

Pewawancara : 
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun 

dan berapa tarifnya?” 
 Narasumber : 
  “kalau untuk rumah kos saya itu dikenakan tarif pertahun dan 

tarifnya itu untuk kamar kos biasa itu 5 juta pertahun dan 

kamar kos vvip 7,5 juta pertahun.” 

Pewawancara : 
 “Apa bapak pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan 

pajak rumah kos?” 
Narasumber :  
 “Kalau sosialisasi nda pernah dek, cuman ada pernah saya 

baca kalau tarif pajak akan diberlakukan di Makassar.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai 

objek pajak?” 
Narasumber : 
 “Semua kos saya belum saya daftarkan, saya rasa ada 

persoalannya begini, belum ada pemda yang berani terang-

terangan memungut pajak rumah kos karena ini akan 

berimbas kepada mahasiswa.” 
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Pewawancara : 

 “Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang 

berlaku saat ini sudah adil atau belum?”  

Narasumber : 

 “Kalau adil tidaknya saya tidak bisa jawab, justru saya 

menganggap pemerintah tidak memihak kepada mahasiswa 

karena dengan tarif pajak rumah kos otomatis akan 

membebani mereka dengan kenaikan tarif rumah kos.” 

Pewawancara : 

 “Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang 

hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar 

lebih dari 10?” 

Narasumber : 

 “Mau itu dikenakan pada kamar lebih dari 10 atau 20 kamar 

tetap saja, seperti apa yang saya katakan tadi  itu akan 

membebani mahasiswa.” 

Pewawancara : 

 “Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif 

pajak rumah kos?” 

Narasumber : 

 “Saran saya pemerintah jangan terlalu cepat menetapkan 

tarif pajak rumah kos karena pertama itu akan berimbas pada 

mahasiswa, yang kedua kita liat juga apa ini kos untuk 

kalangan elit atau mahasiswa, kalau kalangan elit yang 

harganya 1 kamar  perbulan misalnya 2 jutaan keatas itu 

silahkan saja.” 

 

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

10 

10 

 Rp.7.500.000 

Rp.5.000.000 
Non fasilitas 

 

Tidak ada 

 
Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.1.042.000x20 kamarx10%=Rp.2.048.000;- 

 
 

3. Pemilik Usaha Rumah Kos 
Pewawancara : 
 “Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa saja 
 fasilitasnya?” 
Narasumber : 
 “Jumlah kamarnya ada 15 kamar, tidak ada fasilitas hanya 

wc dalam.” 
Pewawancara : 
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau 

pertahun dan berapa tarifnya?” 
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Narasumber : 
 “Tergantung dari mahasiswa saja mau pertahun atau 

perbulan, kalau pertahun 6 juta diluar uang listrik dan yang 
perbulan 550 ribu sudah dengan uang listrik.” 

Pewawancara ; 
 “Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan 

pajak rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Belum pernah.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos ibu sudah terdaftar sebagai objek 

pajak?” 
Narasumber : 
 “Belum terdaftar karena saya juga tidak tau bagaimana alur 

pendaftarannya.” 
Pewawancara : 
 “Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% 

yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?”  
Narasumber : 
 “Kalau menurut saya belum adil, jangan diliat dari jumlah 

kamar karena tidak semua terisi.” 
Pewawancara : 
 “Bagaimana pendapat ibu mengenai objek pajak yang 

hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar 
lebih dari 10?” 

Narasumber : 
 “Seharusnya semuanya dikenakan mau kurang dari 10 atau 

lebih.” 
 
Pewawancara : 
 “Apa saran dan harapan ibu terhadap penerapan tarif pajak 

rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Saya cuman mau pemerintah melakukan sosialisasi agar 

kami-kami juga tau bagaimana prosedur dan pelaksanaan 
pajak kos itu.”  

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

15 

 Rp. 

550.000 nonFasilitas Tidak ada 

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.550.000x15 kamarx10%=Rp.825.000;- 

 
4. Pemilik Rumah Kos AA 

Pewawancara : 
 “Berapa jumlah kamar kosnya bapak dan apa saja 
 fasilitasnya?” 
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  Narasumber : 
 “Jumlah kamarnya 20 dan full fasilitas.” 

Pewawancara : 
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau 
 pertahun dan berapa tarifnya?” 
Narasumber : 
 “Saya kenakan perbulan tarifnya 800 ribu tidak termasuk 
 uang listrik dan kebersihan.” 
Pewawancara : 
 “Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan 
 pajak rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Selama ini belum ada yang datang ke lingkungan sini 
 untuk sosialisasi.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai 
 objek pajak?” 
Narasumber : 
 “Belum, makanya itu saya mau ada sosialisasi di   
 lingkungan saya, apalagi disini masih banyak yang  belum 
 terdaftar.” 
Pewawancara : 
 “Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% 
 yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?” 
Narasumber : 
 “Mungkin adil untuk yang tarif kamarnya perbulan 1 juta 
 keatas.” 

Pewawancara : 
 “Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang 

hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar 
lebih dari 10?” 

Narasumber : 
 “Begini tidak ada masalah sebenarnya sama tarif pajaknya 

cuman yang buat kami pemilik kos kaget karena tidak ada 
informasi dasar pungut pajaknya itu bagaimana.” 

Pewawancara : 
 “Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif 

pajak rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Saran saya pemerintah harus lebih dulu melakukan 

sosialisasi kepada para pemilik rumah kos supaya tidak 
membuat kaget kami pemilik usaha kos.” 

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

20 

 Rp. 

800.000 Full Fasilitas Tidak ada 
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Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.800.000x20 kamarx10%=Rp.1.600.000;- 

 
5. Pemilik Rumah Kos SS 

Pewawancara : 
 “Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa saja 
 fasilitasnya?” 
 Narasumber : 

 “Ada 10 kamar, Kalau dalam kamar itu ada wc, kasur dan 
dapur mini itu saja dan dilengkapi cctv disini.” 

Pewawancara : 
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau 
 pertahun dan berapa tarifnya?” 
Narasumber : 
 “Disini cuman perbulan itu 700 ribu sudah termasuk 
 uang listrik dan air, saya nda kasi pertahun.” 
Pewawancara : 
 “Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan 
 pajak rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Belum pernah.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos ibu sudah terdaftar sebagai 
 objek pajak?” 
Narasumber : 
 “Belum.” 
Pewawancara : 
 “Apa pendapat ibu terhadap penetapan tarif pajak rumah 
 kos sebesar 10% yang berlaku untuk kos yang memiliki 
 kamar diatas 10?” 
Narasumber : 
 “Baru saya tau itu, selama ini hanya pungutan uang  
 lingkungan dari penyewa kos dan kalau ada tarif pajak lagi 
 semakin berat ya, apalagi usaha ini juga untung-
 untungan.” 

Pewawancara : 
 “Apa saran dan harapan ibu terhadap penerapan tarif 
 pajak rumah kos?” 
Narasumber : 
 “Semakin baik peraturannya, adil dan tepat sasaran.” 

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

10 

 Rp. 

700.000 Non Fasilitas Tidak ada 

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.700.000x10 kamarx10%=Rp.700.000;- 
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6. Pemilik Rumah Kos 33 
Pewawancara : 

 “Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa saja 
 fasilitasnya?” 
  Narasumber : 
 “Jumlahnya itu ada 30 kamar, tidak ada fasilitas, trus 
 wcnya  diluar.” 

Pewawancara : 
 “Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau 
 pertahun dan berapa tarifnya?” 
Narasumber : 
 “Disini tarif pertahun untuk 2 orang itu 6,1 juta dan kalau 
 sendiri 5,3 juta” 
Pewawancara : 
 “Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan 
 pajak rumah kos?” 
 
Narasumber : 
 “Belum pernah.” 
Pewawancara : 
 “Apakah usaha rumah kos ibu sudah terdaftar sebagai 
 objek  pajak?” 
Narasumber : 
 “Belum, karena belum ada sosialisasi mengenai hal 
 tersebut.” 
Pewawancara : 
 “Menurut ibu penetapan tarif pajak rumah kos sebesar  
 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum? Jika 
 belum, menurut ibu bagaimana penetapan tarif yang adil?” 
Narasumber : 
 “Belum adil, Karena pemerintah perlu memperhatikan type 
 rumah kos apakah termasuk kos mewah atau tidak, serta 
 fasilitas dan pangsa pasarnya, karena tarif 10% tersebut 
 hanya akan dikenakan kepada konsumen, sehingga akan 
 berimbas pada harga sewa yang harus dibayar oleh 
 konsumen. Kalau konsumennya adalah kelas mahasiswa 
 saya kira sangatlah besar.” 
Pewawancara : 
 “Apakah ibu setuju mengenai objek pajak  yang  hanya 
 dikenakan pada kos yang memiliki jumlah  kamar  lebih 
 dari 10?” 
Narasumber : 
 “Saya tidak setuju, jangan dilihat dari jumlah kamarnya, 
 tapi lihat dari omset kos-kosan tersebut.” 
Pewawancara : 
 “Bagaimana saran dan harapan ibu mengenai pemungutan 
 tarif pajak rumah kos?”  
Narasumber : 

  “Saran saya penerapan tarif pajak usaha kos sangat baik  
   kalau  pengalokasian hasil pajak tersebut betul-betul  
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  diperuntukkan untuk  kemaslahatan masyarakat dan  
  harapannya mengenai tarif dan penetapan type kos yang  
  menjadi wajib pajak perlu dipertimbangkan secara adil  
  dan transparan.” 

 

Jumlah 
Kamar 

Tarif per 
kamar 

fasilitas NPWP 

30 

 Rp. 

6.100.000 Non Fasilitas Tidak ada 

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan  

Sebesar: Rp.510.000 x30 kamarx10%=Rp.1.530.000;- 

 
3.5 Hasil Pembahasan 

NO. NAMA PEMILIK USAHA RUMAH 

KOS 

JUMLAH 

KAMAR 

NPWP 

1. Usaha Rumah Kos 77 18 Ada 

2. Usaha rumah Kos 88 20 Tdk ada 

3. Usaha rumah Kos 33 15 Tdk Ada 

4. Usaha rumah Kos AA 20 Tdk Ada 

5. Usaha rumah Kos SS 10 Tdk Ada 

6. Usaha rumah Kos 33 30 Tdk ada 

Tabel 3.1 Daftar pemilik usaha rumah kos 

 

Dari tabel diatas menunjukkan hasil pemahasan sebagai berikut: 

1. Perspektif pemilik kos mengenai pajak tentang pajak hotel kategori 

pajak kos menyatakan belum pernah dilaksanakan sosialisasi sehingga 

pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih 

minim. 
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2.  Perspektif pemilik usaha rumah kos menyatakan tarif pajak sebesar 

10% dirasa masih memberatkan dan belum adil. Hal ini dikarenakan 

keadaan ekonomi penyewa kos yang sebagian besar merupakan 

mahasiswa dan uang sewa yang diterima setiap bulan oleh pemilik 

tidak menentu, sehingga jika dipotong lagi untuk membayar pajak, 

maka akan berdampak pada penurunan penghasilan pemilik usaha 

rumah kos dan tidak menutup kemungkinan naiknya tarif sewa kos 

akan berdampak dengan sepinya peminat. 

3.  Objek pajak yang dikenakan bagi pemilik usaha rumah kos sesuai 

dengan peraturan daerah tidak disetujui sebab dirasa belum adil dan 

tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terdapat rumah kos yang jumlah 

kamarnya tidak melebihi sepuluh namun memiliki fasilitas yang lengkap 

dengan harga sewa yang tinggi tetapi tidak dikenakan pajak sedangkan 

rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh dengan harga 

sewa rendah dan fasilitas tidak lengkap Justru dikenakan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN. 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil terkait perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak 

hotel, maka peneliti mencoba menyimpulkan pendapat dari pemilik usaha 

rumah kos mengenai pemungutan pajak kos sebagai berikut: 

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pemilik usaha rumah kos. 

2. Adanya tarif pengenaan pajak kos yang menurut pemilik usaha rumah kos 

belum adil. 

3. Adanya pemilik usaha rumah kos yang telah terdaftar merasa kurang adil 

dengan peraturan yang dikenakan hanya kepada pemilik usaha rumah 

kos yang memiliki 10 kamar atau lebih. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada 

pemerintah yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha 

rumah kos agar mereka paham tentang dasar dan pengenaan pajak kos 

itu sendiri. 

2. Mengenai tarif pajak kos sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman 

dan penjelasan tentang  pengalokasian hasil pajak tersebut  sehingga 

para pemilik usaha rumah kos tidak keberatan. 

3. Adanya tindak tegas kepada pemilik usaha rumah kos yang sudah 

memenuhi ketentuan tetapi tidak bayar pajak, dan pemungutan pajak kos 

seharusnya pemerintah harus melihat kategori kamar kos tersebut tidak 

hanya dari jumlah kamarnya saja tapi dari fasilitasnya.
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Berapa jumlah kamar kos bapak/ibu? 

2. Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa 

tarifnya? 

3. Apa bapak/ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah 

kos? 

4. Apakah usaha rumah kos bapak/ibu sudah terdaftar sebagai objek pajak? 

5. Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini 

sudah adil atau belum? Jika belum, menurut bapak, Bagaimana penetapan 

tarif yang adil? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai objek pajak yang hanya dikenakan 

bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10? 

7. Apa saran dan harapan bapak/ibu terhadap penerapan tarif pajak rumah kos? 
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Lampiran 2 

PERSURATAN 
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