
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Malang merupakan salah satu Kota pendidikan di Indonesia, hal ini 

terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA maupun 

Perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Perguruan tinggi di Kota Malang 

mencapai angka 57 Universitas sehingga banyak Mahasiswa yang menimba ilmu 

dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan menurut Walikota Malang saat itu, Peni 

Suparto dalam Malang Raya mengatakan bahwa mahasiswa yang terdapat di Kota 

Malang yaitu sekitar 320 ribu dan terdapat sekitar 160 ribu kamar kos. Dari jumlah 

tersebut dapat dikatakan bahwa pajak rumah kos akan menimbulkan potensi pajak 

yang sangat besar. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Desember 2010 ditetapkanlah 

Peraturan Daerah No.16 tahun 2010 mengenai Pajak Daerah mengatur mengenai 

pengenaan pajak terhadap rumah kos. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan 

pula tarif yang dikenakan adalah 5% dan rumah kos yang dikenakan pajak adalah 

rumah kos yang memiliki minimal 10 kamar. Peraturan ini mulai efektif sejak tahun 

2010 namun menurut kepala BP2T, Subariono dalam Malang Raya mengatakan 

bahwa rumah kos yang telah berizin hanya sekitar 30. Bahkan Peni Suparto juga 

mengatakan dalam Malang Raya bahwa hilangnya Pendapatan Asli Daerah akibat 
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dari pemungutan pajak rumah kos yaitu sekitar 24 miliar perbulan dengan 

perhitungan biaya terendah rumah kos sebesar 300 ribu. 

Hal diatas menunjukkan perbedaan angka yang signifikan walaupun 

peraturan mengenai Pajak Rumah Kos telah berumur dua tahun. Hal ini disebabkan 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan tersebut (Rostania, 2011) 

sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dalam hal ini dikhususkan 

kepada pemilik kos terhadap peraturan tersebut. 

Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman pemilik rumah kos terhadap Paeraturan Daerah No 16 Tahun 2010 dan 

untuk mengetahui peran pemerintah dalam sosialisasi Peraturan Daerah No. 16 

tahun 2010. Penelitian ini berjudul ‘Analisis tingkat pemahaman pemilik rumah kos 

terhadap Peraturan Daerah No.16 tahun 2010 mengenai Pajak rumah kos pada 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman pemilik kos terhadap Peraturan Daerah No.16 tahun 

2010 mengenai pajak rumah kos di Kota Malang? 



3 
 

2. Bagaimana peran pemerintah Kota Malang dalam sosialisasi Peraturan Daerah 

Kota Malang No. 16 tahun 2010 mengenai pajak rumah kos di Kecamatan 

Lowokwaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik kos terhadap Peraturan Daerah 

No.16 tahun 2010 mengenai pajak rumah kos di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Malang dalam sosialisasi Peraturan 

Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2010 mengenai pajak rumah kos di 

Kecamatan Lowokwaru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi subjek penelitian dan pemerintah adalah 

mengetahui pemahaman pemilik rumah kos dan penerapan  terhadap Peraturan 

Daerah No.16 tahun 2010 mengenai pajak rumah kos. Sehingga diharapkan dapat 

berguna bagi pemerintah dalam mengevaluasi pemungutan pajak rumah kos. 

Sedangkan manfaat bagi pemilik kos dapat mengetahui mengenai peraturan 

tersebut. 
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Bagi peneliti, penelitian ini membantu dalam pengerjaan skripsi sebagai 

syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana, selain itu menambah wawasan dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian. Sedangkan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan adalah dapat digunakan sebagai referensi oleh orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


