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ABSTRAK 

 

EVI SELVIANI (1143050041): KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOS UNTUK 

MEMBAYAR PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SELF ASSESSMENT 

DIKAITKAN DENGAN  PASAL 6 HURUF B DAN C PERATURAN DAERAH KOTA 

BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JUNCTO KUH 

PERDATA (STUDI KASUS PEMILIK RUMAH KOS DI KECAMATAN CIBIRU, 

KOTA BANDUNG) 

 

Pemungutan pajak atas rumah kos pada dasarnya terjadi karena adanya perjanjian 

sewa menyewa antara pemilik rumah kos dengan penyewa. Dasar hukum pemungutan 

pajak rumah kos di Kota Bandung tercantum dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa: 

“Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar 

ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua 

puluh) kamar ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pemilik rumah kos membayar 

pajak dengan menggunakan sistem self assessment, mengetahui kendala yang dihadapi 

pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem self 

assessment,dan mengetahui upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam membayar 

pajak rumah kos dengan menggunakan sistem self assessment. 

Berdasarkan teori daya pikul pemungutan utang pajak harus didasarkan pada 

kemampuan dari setiap wajib pajak. Selain itu, karena pemungutan utang pajak di 

Indonesia memakai sistem self assessment jadi kepatuhan dari wajib pajak menjadi hal 

yang paling penting untuk mengefektifkan peraturan mengenai perpajakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan deskriptif analitis 

dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian 

ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh melalui lansung dari sumber 

pertama yang berupa hasil wawancara dengan responden dan studi kepustakaan yang 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban pemilik rumah kos untuk 

membayar pajak dengan menggunakan sistem self assessment dikaitkan dengan Pasal 6 

huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah juncto KUH Perdata (Studi kasus pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru, Kota 

Bandung) adalah membayar pajak terutangnya dengan dilakukan oleh sendiri proses 

pembayaran dari mulai pendaftaran, penghitungan sampai pembayaran utang pajak atas 

rumah kos. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah (BPPD) menunjukan bahwa masih banyak pemilik rumah kos yang tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang pajak atas rumah kos yang dimiliki. 

Kendala yang dihadapi pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan 

sistem self assessment dikaitkan dengan Pasal 6 Huruf B dan C Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi kasus 

pemilik rumah kos di Kecaamatan Cibiru, Kota Bandung) adalah: kendala internal yang 

terdiri dari pembayaran uang sewa rumah kos dan kesadaran serta ketidakpahaman 

pemilik rumah kos. Kendala eksternal yang terdiri dari kurangnya sumber daya manusia 

BPPD. Adapun upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam membayar pajak rumah 

kos adalah: upaya internal dimana pemilik rumah kos meminta hak nya sebagai salah satu 

pihak dalam perjanjian sesuai dengan isi perjanjian, dan upaya eksternal yang terdiri dari 

sosialisasi yang dilakukan BPPD dan dilakukan kerjasama antara pihak BPPD dengan 

pemerintah lainnya. 


