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ABSTRAK 

Pempek adalah penganan Khas Kota Palembang. Dalam perkembangannya pempek 

menjadi komunitas yang menguntungkan untuk dikomersilkan. Banyak pemilik 

restoran pempek di Kota Palembang. Restoran pempek ini dikenakan pajak restoran 

10%. Pengenaan pajak ini menimbulkan gejolak yang menghasilkan sikap politik 

pemilik restoran pempek terhadap terhadap revisi pengenaan pajak restotan 10% di 

Kota Palembang. Sikap politik inilah yang di bahas dalam penelitian ini. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer 

dari hasil wawancara dan sumber data sekunder dari dokumentasi. Pengumpulan 

data menggunakan tekhnik wawancara porposive sampling di tambah dengan data 

buku dan berita.  

Hasil penelitian ini adalah Sikap politik pemilik restoran pempek dimana 

pembayaran pajak restoran masih 10% dari pendapatan per bulan Rp.2.000.00 

sampai Rp.3.000.00 diharuskan untuk membayar pajak, dengan adanya pengenaan 

pajak 10% tersebut pemilik restoran pempek  menolak karena besarnya pengenaan 

pajak ditambah dengan pemasangan e-tax, pemilik restoran pempek merasa 

terbebani dengan adanya pengenaan pajak 10% tersebut karena dianggap 

merugikan mereka. Pemilik restoran menyampaikan pendapat mereka bahwa 

mereka menolak, pemerintah menerima dengan baik dan mengkaji ulang tentang 

pajak dan pengenaan pajak restoran tersebut, hasilnya mereka masih dikenakan tarif 

pajak tetapi dengan kriteria yang berbeda untuk setiap restoran.  

 

Kata kunci: sikap politik, revisi pajak, restoran pempek, Kota Palembang. 
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ABSTRACT 

 

Pempek is a typical snack of Palembang City. In its development pempek 

become a profitable community to commercialize. Many pempek restaurant owners 

in Palembang City. This pempek restaurant is subject to a 10% restaurant tax. The 

imposition of this tax caused turmoil that resulted in the political attitude of pempek 

restaurant owners against the revision of the imposition of a 10% restaurant tax in 

palembang. This political attitude is discussed in this study. 

This type of research is a qualitative type of research with primary data sources 

from interview results and secondary data sources from documentation. Data 

collection using porposive sampling interview techniques is added with book and 

news data. 

The result of this study is the political attitude of pempek restaurant owners 

where restaurant tax payments are still 10% of monthly income Rp.2.000.00 to 

Rp.3.000.00 required to pay taxes, with the imposition of a 10% tax that pempek 

restaurant owners refuse because of the amount of taxation coupled with the 

installation of e-tax, pempek restaurant owners feel burdened with the imposition 

of 10% tax because it is considered detrimental to them. Restaurant owners 

expressed their opinion that they refused, the government accepted well and 

reviewed the tax and imposition of the restaurant tax, the result of which they are 

still subject to tax rates but with different criteria for each restaurant.  

Keyword: Political stance, tax revision, pempek restaurant, Palembang 

City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah terdiri dari Negara maritim yakni terdiri dari pulau-pulau 

selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman budaya dan memiliki kekhasan  

setiap daerah salah satunya Kota Palembang yang terdapat di Pulau Sumatera 

bagian Selatan yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu Pempek. 

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus 

sebagai Kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera 

Selatan Pempek sudah menjadi makanan khas Kota Palembang sejak masuknya 

perantau Cina ke Palembang, yaitu sekitar abad 16 Masehi. Secara geografis, 

Palembang merupakan penghasil ikan dan tanaman sagu yang cukup besar, 

sehingga dapat mengadopsi kebudayaan tersebut sejak tahun 1920an (Hayati, 

2006:147).  

Pada perkembangannya Pempek bukan hanya menjadi sebuah penganan tetapi 

sudah menjadi sebuah bisnis yang menarik banyak restoran Pempek di Kota 

Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 44,4–66,7% hotel dan 

restoran yang ada di Palembang menghidangkan Pempek dalam menu makanannya 

kepada para tamu selain untuk memenuhi kebiasaan makan Pempek penduduk 

setempat, Pempek juga merupakan makanan khas oleh-oleh Palembang (BPS 

Sumsel,November01,2016). Oleh karena itu industri rumah tangga dan toko yang 

menjual Pempek tersebar dimana-mana dengan berbagai nama dagang. Demikian 
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juga jumlah produk yang dihasilkan oleh para pengolah Pempek relatif dapat terjual 

dengan baik.  

Tabel 1.1 Banyak Restoran  dari tahun 2015-2018 Menurut Badan Statistik Provinsi 

Sumatera Selatan sebanyak.  

Tahun 2015 2016 2017 2018 

Jumlah 

Restoran 

446 446 446 864 

(BPS Sumsel,November01,2016 ).  

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi di kota Palembang, maka untuk 

pembangunan kota dipelukan sumber-sumber PAD. Di Palembang, untuk 

membantu meningkatkan PAD, pemerintah setempat memungut pajak salah 

satunya yaitu Pajak Restoran Pempek. 

Pengenaan pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Tahun 2019 Tentang 

Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah, Pasal 40 (1), Tarif Pajak Restoran ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10%. Peraturan pemerintah yang berlaku  setiap restoran 

dikenakan pajak 10%, sesuai dengan perda Kota Palembang Tahun 2002 tentang 

pajak restoran ditetapkan besaran pajak restoran 10%. Namun selama ini peraturan 

tersebut tidak terlalu dihiraukan. Hingga pemerintah mengintensifkan 

pemberlakuan pajak 10%  untuk setiap pembelian Pempek di restoran di Kota 

Palembang, kebijakan tersebut mulai diberlakukan senin 8 juli 2019 lalu (Inge, 

2019). 

Restoran dengan omset yang ditentukan telah dipungut pajak (CNN 

Indonesia.2019). Pengenaan pajak  menurut P.J.A. Andrian ( Waluyo, 2011;2). 

“pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang 
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oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”(Fitriah.2014). 

Restoran Pempek yang penghasilan perhari Rp.2,000,000. sampai dengan 

Rp.3,000,000. dikenakan pajak 10% baik makan di tempat ataupun dibungkus 

untuk dibawa pulang. Pemungutan pajak Pempek 10% ini masuk ke dalam pajak 

restoran, pajak restoran memang sudah ada sejak lama namun untuk pajak Pempek 

dan pecal lele, baik makan ditempat maupun dibungkus mulai di berlakukan sejak 

senin 8 juli 2019 lalu. Adapun pengenaan pajak itu Badan Pengelola Pajak Daerah 

(BPPD) Kota Palembang menyampaikan bahwa pelaksanaan pajak 10% Dari pihak 

BPPD tersebut disertai pemasangan alat pemantau pajak online (e-tax) di setiap 

warung kaki lima dan restoran. Pemasangan tersebut dilakukan demi dilakukan 

demi pemantau pendapatan usaha mereka. Salah satu tempat yang akan dijadikan 

sasaran adalah warung Pempek.”untuk awalnya tim akan memasang alat e-tax 

dirumah makan. (Asmoro, 2019) 

Dalam implementasi pengenaan pajak tersebut terjadi penolakan oleh pemilik 

restoran Pempek karena di anggap menyulitkan pihak pengusaha, Forum 

Komunitas Kuliner Bersatun Palembang Sumatera Selatan (FK-KBPSS) menggelar 

aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Palembang, FK-

KBPSS  meminta kepada para anggota dewan mengkaji terkait pajak restoran  yang 

dinilai sudah menyulitkan pihak pengusaha. Ketua FK-KBPSS mengatakan aksi 

tersebut dilakukan karena adanya keresahan pengusaha terkait masalah pajak, 
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karena setelah di amati memang perda tersebut dianggap bermasalah karena 

ketetapan pajak bukan hanya diperuntukan restoran tetapi juga pedagang kaki 

lima.Sementara itu, Akbar Alfaro selaku anggota DPRD Kota Palembang yang 

menemui massa mengatakan, pihaknya sudah membentuk pansus untuk merevisi 

kembali terkait kebijakan tersebut tidak hanya itu kita juga melibatkan 

Pemerintahan Kota yaitu melalui kepala BPPD Palembang. Akbar selaku anggaota 

DPRD itu juga mengatakan, dalam waktu dekat akan diadakan forum diskusi terkait 

masalah pajak Kota Palembang yang melibatkan tim pansus DPRD, pemerintaha, 

dan akan melibatkan perwakilan dari pada pengusaha (Syeiledra, 2019). 

Penolakan maupun protes dari pemilik restoran tersebut terhadap revisi 

pengenaan pajak restoran 10% di kota Palembang adalah bentuk sikap politik, 

Sastroatmodjo (1995:4) mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan 

sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, 

sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut (Wijaya, 2019). Political efficacy 

sendiri terkait dengan konsep umum yang dikemukakan oleh Bandura (1986) 

tentang self efficacy. Self efficacy dapat di definisikan oleh sebagai penilaian 

mengenai seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan 

untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. Penilaian  ini berpengaruh kuat terhadap 

pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan serta emosi yang dikaitkan dengan tugas 

(Schulz:2005) 

Dalam rapat paripurna, Selasa 10 Maret 2020 Revisi Perda Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan disetujui bersama antara DPRD 

Palembang dan Pemkot Palembang. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV M 
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Hibbanimengatakan, ada beberapa poin dalam perubahan Perda Nomor 2 Tahun 

2018 tersebut. Diantaraa perubahan batas bawah tarif pengenaan pajak restoran. 

Pada Perda lama omset minimal Rp 3 Juta per bulan sudah dikenakan Pajak 

Restoran sedangkan pada Perda yang baru, diubah menjadi omset Rp 9 Juta sampai 

dengan Rp 12 Juta per bulan, dikenakan Pajak Restoran dengan taif 5%. Sedangkan 

omset di atas Rp 12 Juta dikenakan Pajak Restoran 10% (Headline, 2020). 

Setelah revisi Perda muncul reaksi lain dari pemilik restoran Pempek terhadap 

Perda pengenaan pajak 10%. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian 

berjudul “Sikap Politik Pemilik Restoran Pempek Terhadap Revisi Pengenaan 

Pajak Restoran Pempek 10% di Kota Palembang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana sikap politik pemilik restoran Pempek terhadap revisi 

pengenaan pajak restoran 10% di Kota Palembang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sikap politik pemilik 

restoran pempek terhadap revisi pengenaan pajak restoran 10% di Kota 

Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sikap politik pemilik restoran pempek terhadap revisi 

pengenaan pajak restoran 10%di Kota Palembang. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sikap 

politik pemilik restoran pempek terhadap revisi pengenaan pajak restoran 

10% di Kota Palembang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik mengenaiSikap Politik 

Pemilik Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam pengenaan pajak 10%, dan 

sikap politik. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Sikap Politik Pemilik Restoran Terhadap Revisi 

Pengenaan Pajak Restoran 10% di Kota Palembang, ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan 

rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang 

dilakukan. Barkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi 

rujukan bagi peneliti antara lain. 

Pertama, Peneliti Wahyu Nita Sari (2017) “Pengaruh Media Massa Terhadap 

Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas 

Usuluddin Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung) ”Skripsi Program 

Studi Usuluddin Institusi Agama Negeri Raden Intan Lampung, hasil dari penelitian 
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ini menunjukkan bahwa ada pengaruh media massa terhadap sikap politik 

mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negri (UIN) Raden Intan Lampung, bahwa media massa berfungsi bagi 

memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang 

disajikan, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat 

terpengaruh oleh berita yang disajikan. Pengaruh media massa terhadap sikap 

politik mahasiswa adalah sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti hukum, tingkah laku 

dan pendidikan. Itu artinya frekuensi penggunaan, pengetahuan, membentuk opini 

berpengaruh signifikat terhadap sikap politik mahasiswa. 

Penelitian dari Wahyu Nita Sari ini fokus pada pengaruh media terhadap sikap 

politik mahasiswa dan seberapa besar pengaruh media massa terhadap sikap politik 

mahasiswa dalam penelitian ini menggunakan rumus corelasi producmoment 

dengan menggunakan SPSS.17, tekhnik pengumpulan data dalam penelitan ini 

dengan tekhnik angket dan dokumentasi, permasalahan yang diteliti oleh Wahyu 

Nita Sari ini tidak sama dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu Sikap 

Politik Pemilik Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak 10% di Kota 

Palembang sedangkan teori yang di gunakan peneliti yaitu teori sikap politik dan 

metode penelitian yang di gunakan peneliti yaitu kualitatif. 

Kedua, Peneliti  Agus Budi Waluyo, SE,Ak,M.Akt,CA dan Zakia, S.sos, MA 

(2017) “Pengaruh Pengenaan Pajak Restoran Pada Harga Produk Kedai Kopi 

Bengawan Solo Coffie Terhadap Keputusan Pembelian di Wilayah Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Bante” Institusi Ilmu Sosial dan 
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Manajemen Stiami Jakarta, hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh signifikat 

sebesar 56,6% antara pengenaan Pajak Restoran pada produk kedai kopi Bengawan 

Solo Coffie terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini fokus pada seberapa besar 

pengaruh Pajak Restoran terhadap keputusan pembelian dengan tekhnik 

pengumpulan data melalui kuesione dan dokumentasi, permasalahan yang di angkat 

oleh peneliti ini tidak sama dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu 

mengenai Sikap Politik Pemilik Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak 

Restoran 10% di Kota Palembang sedangkan teori yang di gunakan peneliti yaitu teori 

sikap politik dan metode penelitian yang di gunakan peneliti yaitu kualitatif. 

Ketiga, peneliti Nabilla Ainayyah Putri (2020) “Dampak Ekstensifikat Pajak 

Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang” Skripsi Program Studi 

Perpajakan Universitas Brawijaya Malang. Hasil dari penelitian skripsi ini 

menunjukkan bahwa penerapan upaya ekstensifikasi pajak restoran ke kedai kopi 

dilaksanakan dengan munculnya beberapa dampak yang dirasakan pemiliknya. 

Menggunakan tolak ukur teori Nick Daves yang terdiri dari lima unsur diantaranya 

yaitu hasil, keadilan daya guna ekonomi, kemampan melaksanakan, dan kecocokan 

sebagai sumber  penerimaan daera dapat diketahui dampak yang dirasakan oleh 

pemilik kedai kopi. Kelima unsur tersebut beberapa belum sesuai dengan penera[an 

ekstensifikasi yaitu keadilan, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai 

sumber penerimaan daerah, peneliti ini fokus pada dampak yang dirasakan oleh 

pemilik kedai kopi di Kota Malang atas penerapan ekstensifikasi pajak restoran oleh 

badan pendapatan daerah kota malang mrtode yang digunakan yaitu metode analisis 

data model Miles dan Hubeman. permasalahan yang di angkat oleh peneliti ini tidak 
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sama dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu mengenai Sikap Politik 

Pemilik Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak Restoran 10% di Kota 

Palembang sedangkan teori yang di gunakan peneliti yaitu teori sikap politik dan 

metode penelitian yang di gunakan peneliti yaitu kualitatif. 

Keempat, peneliti Kristina Widyanti (2013) “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempegaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam 

MembayarvPajak di Kota Medan” Skripsi Program Studi Ekonomi Universitas 

Negri Medan. Skripsi ini menunjukkan bahwa variabel bebas sikap wajib pajak 

tentang kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan veriabel bebas 

pengetahuan wajib pajak tetang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan 

wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat pajak bagi wajib pajak serta 

sikap wajib pajak tentang sanksi pajak mempunyai pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peneliti ini 

memakai metode pengambilan sampel  dengan purposive sampling tekhnik 

pengumpulan data dengan kuesioner. permasalahan yang di angkat oleh peneliti ini 

tidak sama dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu mengenai Sikap Politik 

Pemilik Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak Restoran 10% di Kota 

Palembang sedangkan teori yang di gunakan peneliti yaitu teori sikap politik dan 

metode penelitian yang di gunakan peneliti yaitu kualitatif. 

F. KERANGKA TEORI 

Menurut G.W Alport dalam (Widayatun, 1992:218) Sikap adalah kesiapan 

seseorang untuk bertindak. Sikap adalah kesiapan individu atau kelompok untuk 
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bertindak, berprestasi, dan berpikir dalam menghadapi situasi, objek, fenomena-

fenomena yang terjadi disekitarnya.  Bentuk-bentuk sikap tersebut dapat ditunjuk 

dengan berbagai bentuk. Sikap juga mengandung berbagai nilai-nilai seperti efektif, 

kognitif, dan kolatif. Sikap bukan hanya tindakan, tapi juga pemikiran-pemikiran 

yang diungkapkan untuk merespon suatu masalah. Bila konsep sikap dihubungkan 

dengan sikap politik, maka sikap tersebut dapat dilakukan individu atau kelompok. 

Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi 

seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon masalah-masalah politik 

yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk. (Mafu’i:2015) 

Sebagai contoh, ada kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang akan 

menimbulkan reaksi yang bermacam-macam ada yang menerima sebagaimana 

adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, 

ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa 

memberikan reaksi apa-apa. Karena menurut Sudijuno, diam juga dapat dikatakan 

sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan 

tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada 

disekitarnya. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti netral, dapat berarti menolak, 

akan tetapi merasa tidak berdaya untuk membuat pilihan. (Alfian:2013) 

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik 

tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat 

positif. Sebalikna, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka 

perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu 

sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik 
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tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang 

hidup dilingkungan aktor sikap politik tersebut (Zaenal;2014). 

a. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Politik 

Menurut Wu (2003) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Political 

efficacy yaitu: 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan variabel penting yang berhubungan dengan political 

efficacy. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang dengan tingkat 

pendidikan dengan orang yang berpendidikan rendah (Almond dan Verba, 1963; 

Lipset, 1981; Stone dan Schaffner, 1988). 

2. Informasi politik 

Individu yang memiliki informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah 

cenderung lebih mau terlibat dalam politik (Bobo & Gilliam, 1990; Stone & 

Schaffner, 1988). 

 

 

3. Gender 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih berpartisipasi dalam 

politik dibandingkan perempuan (Almond & Verba, 1963; Resenstone & Hansen. 

1993). Milbrath & Goel (1977) mengatakan bahwa laki-laki lebih merasa mampu 

untuk lebih terlibat dalam politik. 

Teori Pajak 



12 
 

Pajak menurut Prof. Dr Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkn undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

“Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang 

tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan 

sederhana. 

Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai 

berikut: 

4. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 

5. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung. 

6. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah ousat maupun 

pemerintah daerah. 

7. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

pemerintahan.Dapat dipaksakan (bersifat yuridis). (Tony masyahrul 2005) 

Menurut P.J.A. Andrian ( Waluyo, 2009:2). “pajak aiklyjkdalah iuran 

masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 

Pendapat tersebut mempunyai unsur: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 
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2. Tidak ada timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung. 

3. Dapat dipaksakan. 

4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung 

dapat ditunjuk. 

G. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Metode Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memakai metode 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur untuk pemecahan suatu 

masalah yang di cari tahu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu 

keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan pada fakta-

fakta yang tamoak sebagaimana (Hadari;2001). Penelitian kualitatif ini berusaha 

memahami dan juga  menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia 

dalam keadaan tertentu menurut persfektif penelitian sendiri (Husaini;2011). Dalam 

penelitian kualitatif ini metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, dan 

pemanfaatan dokumentasi (Moleong;2018). Dari penelitian ini sangat diharapkan 

untuk dapat memberikan fakta sekaligus dapat menjawab apa yang menjadi 

masalah dalam judul yang peneliti angkat terkhususnya yaitu tentang tentang Sikap 

Politik Pemilik Restoran Pempek Terhadap Revisi Pengenaan Pajak Restoran 

Pempek 10% di Kota Palembang. 
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b.  Data dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Pengertian dari data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari 

orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti (Martono, 2015). Data 

primer dari penelitian ini yakni wawancara dengan pemilik restoran Pempek 

terhadap revisi pengenaan pajak restoran 10% di kota Palembang. 

2. Data Sekunder 

Pengertian data sekunder adalah data penunjang untuk memperkuat data 

primer. Dalam data sekunder  penelitian yang didapat oleh penulis dari buku-buku, 

internet, jurnal, berita dan juga sumber lain yang relevansianya dengan penelitian 

ini. 

c. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yakni tempat dimana penelitian dilakukan. Ditetapkannya 

lokasi penelitian ini merupakan tahat yang amat penting dalam penelitian kualitatif. 

Karena dengan ditetapkannya lokasi dalam penelitian berarti objek dan juga tujuan 

sudah ditetapkan, sehingga bisa mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian tersebut (husaini;2014). Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini 

dilakukan di Restoran Pempek di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

d. Teknik pengumpulan data  

Tekhnik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara 

(interview), dan juga dokumentasi. 

1. Wawancara 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana 

peneliti sebagian besarnya hannya mengajukan pertanyaan dan subjek dalam 

penelitian ini hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang 

tegas antara peneliti dan juga subyek penelitian, selama proses dalam wawancara 

harus sesuai dengan pedoman yang ada yang telah sesuai dengan pedoman yang 

dipersiapkan (Sugiyono, 2017;244).  

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan secara 

purposive. Penentuan informan secara purposive adalah salah satu jenis teknik non 

probability dimana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang 

dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Sampel diambil bukan secara acak, 

namun ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu 

(Notoatmodjo, 2010). 

Peneliti menentukan informan berdasarkan kapasitas informan mengenai 

masalah yang akan diteliti, peneliti menentuan informan berdasarkan kapasitas 

informan mengenai Sikap Pemilik Restoran Pempek Terhadap Revisi Pengenaan 

Pajak 10% di Kota Palembang. Peneliti melakukan wawancara secara langsung 

kepada pemilik restoran, wawancara ini dilakukan dengan pemilihan sampel 

kepada 2 pemilik restoran Pempek yang kena pajak 10% dan 2 pemilik  restoran 

Pempek yang kena pajak dibawah10%, Penelitian ini dilakukan di restoran Pempek 

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.  

Adapun alasan peneliti menggunakan tekhnik ini karena peneliti akan 

membedakan 2 kelompok pemilik restoran Pempek yang dikenakan pajak dengan 

omset pendapatannya yang dikenakan pajak dibawah 10% dan 2 restoran Pempek 
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yang omset dibawah 10%. Sumber wawancara dengan menggunakan purpossive 

sampling adalah pemilik restoran Pempek yang akan dipilih sebagai sampel 

restoran Pempek Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu restoran Pempek 

Nony 168, Restoran Pempek Pak Raden, Restoran Pempek Wawa, dan restoran 

Pempek Lala. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada informan, dan 

peneliti akan mencatat serta merekam suara hasil dari wawancara peneliti dengan 

informan sebagai bukti wawancara lapangan bagi peneliti. 

2. Dokumentasi 

Pengertian Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data berkaitan dengan 

masalah yang diteliti  melalui catatan internet dan lain-lain. Pengumpulan data yabg 

akan peneliti lakukan yaitu berupa foto-foto, data arsip, rekaman suara, dan buku-

buku yang berkaitan dengan  penelitin tentang sikap politik pemilik restoran 

Pempek terhadap revisi pengenaan pajak restoran 10% di Kota Palembang 

(Moleong, 2017:186). 

 

e. Teknik Analisis Data 

Pengertian dari tekhnik analisis data ialah proses untuk mengumpulkan data 

secara sistematis agar mempermudah peneliti untuk memperoleh kesimpulan. 

Sedangkan analisis data yang disampaikan oleh Bogdan dalam Sugiyono yaitu 

proses mencari dan juga menyusun secara sistematik data yang telah diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lainnya sehingga bisa lebih 

mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisi data yang bersifat induktif, yakni analisis yang berdasarkan data yang 
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didapat (Huberman dan Miles, 1992;16). Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bursamaan yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Untuk lebih mengetahui secara lebih lengkapnya yakni 

sebagai berikut:   

1. Reduksi Data 

Yang dimaksud dengan reduksi data ialah merangkum, dan juga memilih 

hal-hal yang pokok, dan lebih memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan juga 

polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan juga mempermudah peneliti untuk dapat mengumpulkan data 

selanjutnya, dan juga mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi ini, maka peneliti 

dapat meragkum, mengambil data yang pokok dan juga penting dalam membuat 

kategorisasi, yang berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Data yang 

peneliti ambil melalui wawancara dengan restoran pempek besar dimana sikap 

politik pemilik restoran ini menolak dengan adanya pajak restoran pempek 10% 

tersebut, faktor yang melatarbelakangi dari sikap penolakan tersebut karena 

menurut mereka dengan adanya pajak tersebut berpengaruh dengan pendapatan 

mereka. Restoran pempek sedang, sikap politik pempek sedang tersebut juga 

menolak dengan adanya pajak tersebut hal yang melatarbekangi dari penolakan 

tersebut juga karena besarnya tarif pajak yang ditentukan. Restoran pempek kecil 

sikap dari restoran pempek kecil tersebut juga menolak adapun yang 

melatarbelakangi dari penolakan tersebut juga karena besarnya tarif pajak. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchartdan sejenisnya. Dalam hal 

ini Miles dan Huberman (1984) mengatakan hal yang paling sering digunakan 

untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat 

naratif.  

Data yang peneliti reduksi disajikan dengan cara peneliti menyajikan 

berdasarkan kelompok-kelompoknya yaitu data mengenai sikap politik pemilik 

restoran dengan restoran kategori besar, sikap politik pemilik restoran dengan 

kategori sedang, dan sikap politik pemilik restoran dengan kategori kecil. 

Kemudian peneliti juga menyajikan kelompok ke 2 data dengan faktor-faktor  sikap 

politik tentang faktor faktor yang melatarbelakangi sikap politik pemilik restoran 

dari kategori restoran pempek besar, estoran pempek dengan kategori sedang dan 

kategori restoran pempek kecil. 

Kemudian langkah berikutnya setelah data tersaji maka peneliti melakukan 

wawancara dengan restoran pempek kategori besar, restoran pempek dengan 

kategori sedang, dan restoran pempek dengan kategori kecil mengenai sikap politik 

dari restoran pempek dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap politik pemilik 

restoran tersebut. 

 

3. Menarik Simpulan 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
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dikemukakan yaitu masih bersifat sementara, dan juga akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalam tahap pengumpulan 

data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan 

kesimpulan yang dapat dipercaya. 

Data direduksi turun kelapangan menemui restoran pempek wawancara, 

menemui kondisi tanggapan mendapatkan jawaban, setelah peneliti melakukan 

analisa terhadap data-data  maka peneliti melakukan langkah atau tahap berikutnya 

yaitu penyimpulan data analisa yang telah dilakukan. Sehingga didapatkan 

kesimpulan mengenai sikap politik para restoran pempek dan didapatkan 

kesimpulan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sikap politik pemilik 

restoran pempek terhadap revisi pengenaan pajak resoran 10% tersebut. 

f. Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penelitian ini, penelitian membagi sistematika penulis kedalam empat 

bab, yaitu: 

BABI  Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai sedikit gambaran 

dan penelitian tersebut. Didalamnya “terdapat latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,kerangka teori, dan 

metodologi penelitian”. 

BAB II Kajian Pustaka Yang Relevan 
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Pada bagian bab ini khusus membicarakan tentang berbagai 

materi yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Bab ini 

harus dibedakan dengan Kerangka Teori di Bab I. Bab II 

lebih focus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis 

tentang focus masalah yang di angkat.Ss 

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bab ini terdapat pembahasan untuk mengenal sasaran objek 

yang diteliti. Yang terdiri dari gambaran umum Sikap Politik 

Pemilik Restoran Pempek Terhadap Revisi Pengenaan Pajak 

Restoran 10% di Kota Palembang. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bagian bab ini merupakan hasil dari pemikiran, bab ini 

menguraikan hasil dan pembahasan mengenai Sikap Politik 

Pemilik Restoran Pempek Terhadap Revisi Pengenaan Pajak 

Restoran 10% di Kota Palembang. 

 

BAB V Penutup  

dalam bab ini, penulis menyajikan hasil keseluruhan dari 

penelitian tersebut dalam bentuk kesimpulan dan ditambah 

dengan saran-saran, dan disertai daftar pustaka. 

 

 

 

 



21 
 

 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN 

Pada masa yang silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang 

ilmu tersendiri, yang dikenal sebagai ilmu politik (political economy) yaitu 

pemikiran dan analisa kebijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan 

kekuatan dan kesejahteraan negara inggris dalam menghadapi saingan-saingannya 

pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada 

umumnya ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang 

mengkhususkan perhatian tehadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda. 

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani Politea, yang akar katanya 

adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, 

berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai 

makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan 

rangkaian dalam satu asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki 

hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah dan 

medannya, sedangkan Policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, 

jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Menurut (Sumarsono, 2006;137). 

Policy dalam bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah 

penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin 

terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara 

umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. 
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Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) 

yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau lokasi sumber-sumber yang ada.  

A. Sikap Politik 

1. Pengertian dan Latar Belakang Sikap Politik 

Pada masa silam ilmupolitik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang 

ilmu yang tersendiri, yang dikenal sebagai ilmu poltik (political economy) yaitu 

pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan 

kekuatan dan kesejahteraan Negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya. 

Berbicara mengenai sikap politik, maka istilah political efficacy adalah politik 

yang sering digunakan. Political efficacy sendiri terkait dengan konsep umum yang 

dikemukakan oleh Bandura (1986) tentang self efficacy. Self efficacy dapat di 

definisikan oleh sebagai penilaian mengenai seberapa baik seseorang dapat 

menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. 

Penilaian  ini berpengaruh kuat terhadap pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan 

serta emosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep self efficacy merupakan elemen 

penting dan teori sosial yang kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajaran 

mengalami proses belajar secara langsung. 

Teori Bandura ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang dan aktifitas. 

Dalam bidang politik kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan 

pengalaman langsung individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi 

tentang partisipasi politik berdasarkan pengalaman orang lain (Schulz:2005). 

Political efficacy dalam pandangan tradisional adalah persepsi yang dimiliki 

seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik pada 
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situasi tertentu (Barner/Barry dan Rosenwein:1991). Political efficacy didefinisikan 

sebagai perasaan bahwa tindakan individu dalam bidang politik akan membawa, 

atau akan dapat membawa dampak bagi perubahan proses politik (Campbell, Gurin, 

dan Miller 1954). Political efficacy merupakan persepsi individual apakah 

seseorang itu dapat mempengaruhi proses kebijakan (Sellingson1980; Cohen etal 

2001; Fox dan Lawless 2005). Selanjutnya Catt (2005) menjelaskan political 

efficacy sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami 

politik, untuk di dengar dan untuk membuat perubahan politik. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Politik 

Menurut Wu (2003) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Political 

efficacy yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan variabel penting yang berhubungan dengan 

political efficacy. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang 

dengan tingkat pendidikan dengan orang yang berpendidikan rendah 

(Almond dan Verba, 1963; Lipset, 1981; Stone dan Schaffner, 1988). 

b. Informasi politik 

Individu yang memiliki informasi tentang apa yang dilakukan oleh 

pemerintah cenderung lebih mau terlibat dalam politik (Bobo & Gilliam, 

1990; Stone & Schaffner, 1988). 

c. Gender 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih berpartisipasi 

dalam politik dibandingkan perempuan (Almond & Verba, 1963; 
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Resenstone & Hansen. 1993). Milbrath & Goel (1977) mengatakan bahwa 

laki-laki lebih merasa mampu untuk lebih terlibat dalam politik. 

3. Tinjauan sikap politik 

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik 

tersebut bersikap positif maka perilaku politik yang di tunjukkan juga akan 

bersifat positif. Sebaliknya bila sikap politik yang di tunjukkan bersifat 

negatif, maka perilaku politik yang di tunjukkan juga bersifat negatif. Positif 

atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal yakni,  

a. ideologi dari perilaku sikap politik tersebut 

b. Organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut. 

c. Budaya-budaya yang hidup di lingkungan pelaku sikap politik tersebut. 

(mariam:2010) 

B. Restoran 

a. Pengertian Restoran  

 Menurut Marsum (1994), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang 

diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada 

semua tamunya baik berupa makan dan minuman. Usaha restoran merupakan suatu 

usaha dalam bidang jasa boga yang memberikan pelayanan terhadap pemesanan 

makanan dan dan minuman untuk jamuan makan, baik yang berskala besar maupun 

kecil. Pelayanan merupakan tata cara penyajian makanan dan minuman kepada 

tamu, sedangkan jasa merupakan produk yang dihasilkan berupa makanan dan 

minuman.  
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 Usaha restoran merupakan salah satu alternatif usaha di bidang makanan yang 

mempunyai prospek sangat bagus dan dapat dimanfaatkan waktu luang atau 

penyaluran hobi yang dapat menambah pendapat keluarga. Dilihat dari arti kata, 

restoran berasal dari kata  “re-store” yang berarti mengembalikan atau 

memperbaiki kondisi setelah orang bekerja. Dengan kegiatan tersebut orang akan 

mengalami kehilangan energi atau kalori untuk itu diperlukan uapaya pemulihan 

dengan mengkonsumsi makanan atau minuman disuatu tempat. Tempat dimana 

seseorang dapat mengembalikan tenaga atau kalori dalam tubuh dinamakan 

“restoration” restoration kemudian berubah menjadi “restaurant” (bahasa 

inggris) dan restoran (bahasa Indonesia). 

 Disamping pengertian diatas, ditinjau dari aspek kewirausahaan resoran dapat 

berarti suatu usaha yang komersial menyediakan jasa pelayanan makanan dan 

minuman bagi umum  dan dikelola secara profesional. Hotel besar maupun sedang 

kebanyakan memiliki lebih dari satu restoran untuk memberikan kesempatan pada 

para pelanggan untuk memilih jenis restoran maupun makanan dengan harga 

bervariasi sesuai dengan kemampuan masing masing pelanggan. 

 Menurut Wojowasito dan Poerwodarminto (Marsyang, 1999:71) 

mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa tipe antara lain:  

1. A’la Carte Restaurant adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk 

menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas 

memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tepe-tipe makanan dalam 

restoran ini memiliki harga masing-masing. 
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2. Table D’hote Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual menu 

table d’hote, yaitu suatu suusunan menu yang lengkap (dari hidangan 

pembuka sampai penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan 

pula. 

3. Coffee Shop atau Brasserei adalah suatu restoran yang pada umumnya 

berhubungan dengan hotel. Suatu tempat dimana tamu bisa mendapatkan 

makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga yang 

cukupan atau paket. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah dengan 

American Service  dimana yang diutamakan adalah kecepatannya. 

4. Cafelaria atau Cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan 

penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanan 

terbatas dan tidak menjual alkohol. 

5. Canteen adalah restoran yang berhubugan dengan kantor, pabrik, dan 

sekolah, tempat dimana para pekerja atau pelajar bisa mendapatkan makan 

siang atau coffe break, yaitu acara minum kopi disertai makanan kecil atau 

selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara-acara rapat atau 

seminar. 

6. Continental Restaurant adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan 

continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah, suasananya 

santai, susunan agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara 

santai. 
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7. Caevery adalah suatu restoran yang berhubungan dengan hotel dimana para 

tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka 

inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan. 

8. Dining Room terdapat dihotel kecil, motel atau inn merupakan tempat yang 

tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. Dining Room pada 

dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal dihotel itu, namun yang 

terbuka bagi para tamu dari luar. 

9. Discitheque ialah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti tempat dansa 

sambil menikmati alunan musik. 

10. Fis and Chip Shop ialah suatu restoran yang banyak terdapat di inggris, 

dimana kita dapat membeli macam-macam keripik (chip) dan ikan goreng, 

biasanya berupa ikan Cod, bungkus dalam kertas dan dibawa pergi. 

11. Grill Room (Rotisserie) adalah suatu restoran yang menyadiakan macam-

macam daging panggang. 

12. Inn Tavern ialah suatu restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh 

perorangan ditepi kota. 

13. Nigh Club/Super Club adlah suatu restoran yang pada umumnya mulai 

dibuka pada larut malam, menyediakan makan malam bagi para tamu-tamu 

yang ingin santai. 

14. Pizzeria adalah suatu restoran yang khusus menjual pizza. Kadang-kadang 

juga ada spaghetty atau makanna khas italia lainnya. 

15. Pan Cake House/Creperie adalah restoran khusus yang menjual pan cake 

dan crepes yang disisi dengan berbagai macam manisan didalamnya. 
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16. Pub pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapatkan izin 

minuman bir serta minuman beralkohol lainnya. 

17. Snack Bar/Cafe/Millk Bar adalah semacam restoran yang sifatnya tidak 

resmi dengan pelayanan cepat dimana para tamu mengumpulkan makanan 

mereka diatas baki yang diambil dari atas counter dan kemudian 

membawanya kemeja makan. 

18. Speciality Restaurant adalah restoran yang suasanan dan seluruh 

dekorasinya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau 

temanya. 

19. Terrace Restaurant  adalah suatu restoran yang terletak disuatu bangunan, 

namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran 

induk. 

20. Goument Restorant ialah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan 

makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam 

bidang rasa makanan dan minuman. 

21. Family Type Restaurant ialah suatu restoran sederhana yang menghidangkan 

makanan dan minuman dengan harga tidak mahal, terutama kesediaan untuk 

tamu-tamu keluarga maupun rombongan. 

22. Main Dining1 Room ialah suatu restoran atau ruang utama yang pada 

umumnya terdapat di hotel-hotel besar. 

Dati pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa restoran ataupun cafe 

merupakan salah satu bisnis usaha yang menyediakan makanan dan 

minuman. 
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C. Restoran Pempek 

 Menurut Marsum (1994), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang 

diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada 

semua tamunya baik berupa makan dan minuman. 

 Pempek merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Selatan umumnya dan 

Palembang khususnya. Menurut Made Astawan (2010), pempek adalah produk 

pangan tradisional yang dapat digolongkan sebagai gel ikan, sama halnya seperti 

otak-otak kamaboko di Jepang. Restoran pempek adalah restoran yang menyajikan 

atau menghidangkan pempek. 

D. Revisi 

 Revisi adalah kegiatan menyempurnakan suatu standar sesuai dengan 

kebutuhan. (pp ri No. 15 Th 1991) revisi adalah kegiatan pemeriksaan atau 

peninjauan kembali yang bertujuan untuk perbaikan. 

E.  Pajak 

1.  Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat di paksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung 

individual. Pajak di pungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung 

yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk 

menutupi belanja pemerintah. 
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Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang 

dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh 

pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana sasran pajak menimbulkan utang 

pajak karena undang-undang. Tunggul (2017:05) 

Sedangkan menurut undang-undang RI No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tatacara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang denan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu 

negara. Oleh karena itu tujuan dari pemungutan suatu pajak mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan 

dari tujuan negara itu sendiri. Tidaklah berlebihan apabila tujuan pajak harus selaras 

dengan tujuan negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara yang dipergunakan untuk mendukung tewujudnya suatu negara dengan cara 

mengefektifitaskan fungsi pemerintahan dalam suatu negara.  

 

1.1 Ciri-ciri pajak 

Menurut Mulyo Agung SE,MM Perpajakan Indonesia (16:2014) pajak 

memiliki ciri diantaranya: 

a. Iuran pajak ke Negara 

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya 

sifatnya dapat dipaksakan. 
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c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. 

d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukkannya masoh terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membayar publik investment. 

f. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu 

mengatur. 

 

Menurut Zain (12:2014) ciri0ciri pajak sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

b. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ahli dana (sumber daya) 

dari sektor swasta (wajib pajak pembayaran pajak) ke sektor Negara 

(pemungutan pajak administrasi pajak). 

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik 

rutin maupun pembangunan. 

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual 

oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

para wajib pajak. 
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e. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran 

Negara yang diperluakan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara 

dalamlapangan ekonomi dan sosian (fungsi mengatur/regulatif. 

 

1.2. Fungsi Pajak 

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (34:2014) 

pajak memiliki dua fungsi, yaitu: 

a. Fungsi penerimaan (budgetair), pajak berfunngsi sebagai 

sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran 

pemerintah.  

b. Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan 

ekonomi. 

 

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak 

(IAIKAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis 

bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara 

lain memilki fugsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair), pajak berfungsi sebagai 

sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
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pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak 

merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Pajak (Regulation), pajak berfungsi debagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan 

ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-

barang mewah lainnya. 

c. Fungsi Redistribusi, dalam fungsi redistribusi ini lebih 

ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 

Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan 

pajak  dengan adanya pen tarif pajak yang lebih besar untuk 

penghasilan yang lebih tinggi. 

d. Fungsi Demokrasi, pajak dalam fungsi demokrasi merupakan 

sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dalam pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi 

diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi 

redistribusi dan fungsi demokrasi. 

1.3.Sumber Penerimaan Pajak 

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki 

peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk 

kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. 

Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai 

negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. 
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a. Pajak Penghasilan (PPH). 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). 

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

f. Penerimaan Cukai. 

2. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut UU No.28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang 

selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasaarkan undang – undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah. 

Menurut Sri Pudyatmoko (2009:81) pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat. 
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3. Pajak Restoran 

Pajak restoran termasuk kedalam jenis pajak daerah. Yang mana pajak 

restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan 

yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin,warung,bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau cattering.  

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 pasal 40 ayat 1 tarif pajak restoran 

sebesar 10%. Peraturan pemerintah yang berlaku setiap restoran dengan 

penghasilan 2 sampai 3 juta perhari dengan dikenakan pajak 10%. Sesuai dengan 

Perda kota palembang tahun 2002 tentang pajak restoran ditetapkan besaran pajak 

restoran sebesar 10%. Namun dalam implementasi pengenaan pajak tersebut tejadi 

penolakan oleh pemilik restoran yang ada di kota palembang karena dianggap 

menyulitkan pihak pengusaha. karena banyaknya penolakan pemerintah Kota 

Palembang membentuk pansus untuk merevisi kembali terkait kebijakan tersebut. 

Dalam rapat paripurna, selasa 10 Maret 2020 revis Perda No. 2 Tahun 2018 tentang 

pajak daaerah telah disahkan dan disetujui bersama antara DPRD Palembang dan 

Pemkot Palembang. Ada beberapa point dalam perubahan Perda No. 2 Tahun 2018 

tersebut diantaranya perubahan batas bawah tarif pajak restoraan. Pada Perda lama 

omset Rp. 3 juta perbulan sudah dikenakan pajak restoran sedang pada Perda yang 

baru, diubah menjadi omset Rp.9 juta – 12 juta perbulan, dikenakan pajak restoran 

dengan tarif 5%. Sedangkan omset diatas Rp 12 juta dikenakan pajak restoran 10%.  
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F. Kebijakan  

Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu 

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (Indiahono,2009:18). 

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goald), sasaran 

(objective), atau kehendak (purpose). 

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 

perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. 

Islamy (2002:22) mengatakan pengertian kebijakan negara diatas memiliki 

implikasi sebagai berikut: 

a) Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata yang 

berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

b) Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk nyata. 

c) Bahwa kebijakan negara baik untuk melaksanakan sesuatu atau tundakan 

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

d) Bahwa kebijakan itu harus seantiasa ditujukan untukkepentingan seluruh 

anggota masyarakat. 
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G. Kebijakan Restoran 

Pajak restoran termasuk kedalam jenis pajak daerah. Yang mana pajak restoran 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang 

dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin,warung,bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau cattering.  

Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten ata kota 

diatur juga dalam undang – undang nomor 28 tahun 2009, yang mulai tanggal 1 

Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah diindonesia pengenaan pajak 

restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 

kabupaten atau kota oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daearah 

kabupaten atau kota, pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan tentang Pajak 

Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasi dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan pajak restoran didaerah kabupaten atau kota yang 

bersangkutan. 

 

H. Pemerintahan Kota 

Kota dalam pengertian umum atau fungsional suatu daerah yang terbangun 

yang didominasi jenis penggunaan tanah non pertanian dengan jumlah penduduk 

dan intensitas  penggunaan ruang yang cukup tinggi. Kota dalam pengertian 

administratif pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah 
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perkotaan, kota terus tumbuh membawa implikasi tugas pemerintahan kota dalam 

penyediaan pelayanan, perlunya menejemen kota yang efektif titik temu birokrasi 

yang menyediakan pelayanan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

sarana dan prasara.  

Pemerintahan kota ialah suatu unit organisasi yang memerintah di suatu kota 

tertentu, secara administrasi (UU No. 32/2004) tentang pemerintahan daerah 

dibedakan antara kota dan daerah khusus ibu kota yang diatur undanf-undang 

sendiri. Berdasarkan sejarahnya, Palembang sebelumnya menjadi ibukota Sumatera 

Selatan, telah mengalami pergantian pemerintah. Pergantian itu tejadi antara lain 

Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang, dan pusat pemerintahan Kolonial  

Belanda dan Pemerintahan jepang. Daerah ini kemudian dijadikan daerah setingkat 

keresidenan yang diberi nama Kerisidenan Palembang. Setelah kesultanan jatuh ke 

tangan pemerintah kolonial Belanda, daerah ini kemudian dijadikan daerah stingkat 

keresidenan yang diberi nama Keresidenan Palembang. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Lokasi dalam penelitian yang berjudul sikap politik pemilik restoran pempek 

terhadap revisi pengenaan pajak restoran10% di kota palembang ialah berupa revisi 

pajak yang bertujuan untuk mengenalisis revisi pengenaan pajak pempek 10%. 

A. Sejarah Kota Palembang Sumatera Selatan 

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang 

merupakan kota terbesar kedua di sumatera setelah Medan. Sejarah Palembang 

yang pernah menjadi ibu  kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggarra 

pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung 

Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan” Bumi 

Sriwijaya”. Hal ini dibuktikan dengan lestarinya salah satu keseniannya sampai 

saat ini yaitu kain songket palembang. 

Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan 

Abdurrahman sebagai raja pertamanya. Namun pada tahun 1823 kesultanan 

Palembang dihapus oleh Pemerintah Hindia- Belanda. Setelah itu Palembang dibagi 

menjadi dua keresidenan besar dan pemukiman di Palembang dibagi menjadi 

daerah Ilir dan Ulu.  

Pada Tanggal 27 September 2005 Kota Palembang telah dicanangkan oleh 

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai “Kota Wisata Air” seperti 

Bangkok di Thailand dan Thanom Penh di Kamboja. Tahun 2008 Kota Palembang 

menyambut kunjungan wisata dengan nama “Visit Musi 2008”. 

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
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Kota Palembang terletak antara 252 sampai 35 Lintang Selatan dan 

10437 Buju Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 1^ kecamatan dan 

107 kelurahan. Pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, tebentuk 

Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari kecamatan seberang Ulu I 

dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir 

timur Ii, sehingga saat ini wilayah administrrasi Kota Palembang terbagi 18 

Kecamatan dan 107 kelurahan. 

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988, luas wilayah kota palembang 

adalah 400,61 km 2/ 40,061 ha, dimana kecamatan Gandus memiliki luas terbesar 

dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km2 / 17,17 %) dan kecamatan ilir Barat ll 

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km2 / 1,55%). Wilayah 

Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat Banyuasin, bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. 

Gambar 3.1 Peta Kota Palembang 

 

2. Iklim  



41 
 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya 

tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2019, 

suhu udara maksimum terjadi pada bulan November yang berkisar 37,40C, 

sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan September yang berkisar 

22,00C. 

Kecapatan angin hampir di seluruh wilayah Palembang merata setiap 

bulannya, yaitu bekisar antara 3,14 knot hingga 4,89 knot. Faktor lain yang 

mempengaruhi hujan dan arah / kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara. 

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan 

topografi dan perputaran / pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah cuaca 

hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamatan. Rata – rata curah hujan 

selama tahun 2019 berkisar antara 0,5 mm (Agustus) sampai 484,60 mm (Maret). 

Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2019 

rata – rata berkisar antara 77,56% (Oktober) sampai 91,38% (Februari) 

3. Kependudukan  

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 

sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 

809.391 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 3016, Kota 

Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan. 

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 

jiwa/km2 kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan 
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penduduk tertinggi terletak di kecamatan ilir timur 1 dengan kecamatan sebesar 

11.862 jiwa km2 dan terendah di kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/km2. Di Kota 

Palembang pertumbuhan penduduk bertumbuh sebesar 1,01 persen dan jumlah 

penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. 

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Distribusi Persentase Penduduk, 

Kepadatan, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang 

2019 

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Tahun 2019 

Kecamatan Penduduk Laju Pertumbuhan 

per Tahun 2018 – 

2019 

1 2 3 

Ilir Barat Dua 66 421 1,28 

Gandus  68 315 3,35 

Seberang Ulu Satu 89 871 1,54 

Kertapati  88 618 1,51 

Jakabaring  86 837 2,12 

Seberang Ulu Dua 98 846 1,09 

Plaju  91 700 0,30 

Ilir Barat Satu 138 488 1,48 

BukitKecil 38 502 - 0,75 

Ilir Timur Satu 67 144 - 0,82 

Kemuning 81 050 - 0,25 

Ilir Timur Dua 85 015 - 0,42 

Kalidoni  117 744     2,69 

Ilir Timur Tiga 73 292     0,30 

Sako  104 004     2,22 

Sematangborang 51 155     9,20 

Sukarami  172 965     3,16 

Alang- alang Lebar 99 566     1,94 

Palembang  

Hasil Registrasi 

Hasil Proyeksi 

 

1 619 533 

1 662 893 

 

1,71 

1,18 

 

B. Profil Lokasi Penelitian  

1. Pempek Nony 168 
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Pempek Nony merupakan salah satu restoran pempek yang ada di kota 

Palembang yang dikenal dengan cita rasa yang lezat dengan keunikannya sendiri. 

Pempek Nony 168 Palembang berdiri sejak tahun 1993, Pempek Nony 168 ini 

memiliki beberapa  cabang di Kota Palembang tetapi yang menjadi sample atau 

objek penelitian, peneliti menggunakan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman 952 

20 Ilir Timur 1 Palembang (30123). 

 

 

Gambar 3.2 Lokasi Pempek Nony 168 gambar diatas merupakan 

cabang dari pempek Nony tepat nya di Jl. jendral Sudirman 

No..952, 20 ilir D.III, kec. ilir timur 1. Kota Palembang Sumatera 

Selatan 
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Gambar 3.3 Keluarga Besar Pempek Nony 168 Kota Palembang 

Sumatera Selatan 

 

 

Gambar 3.4 foto bersama pegawai pempek Nony 168 
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2. Restoran Pempek Pak Raden 

Pempek Pak Raden adalah salah satu restoran pempek yang ada di kota 

Palembang yang telah memiliki banyak cabang dan dikelola oleh keluarga, 

pempek ini terkenal dengan rasa khasnya yang enak. Salah satu alamat pempek 

pak raden di Jl. R. Sukamto No. 50A, Kemuning, Kota Palembang, Sumatea 

Selatan, Indonesia palembang (30134) 

 

 

 

Gambar 3.5 salah satu lokasi restoran pempek Pak Raden 

tepatnya Jl. Brigjen HM. Dhani Effendi No. 80-82, 24 ilir, kec. 

Bukit kecil Kota Palembang Sumatera Selatan.  
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3. Restoran Pempek Wawa 

Pempek Wawa ini memiliki beberapa cabang di Kota Palembang salah satunya 

yang akan peneliti gunakan untuk penelitian terletak di Jl. MP. Mangkunegara 

No.57 Kota Palembang 

 

 

Gambar 3.6 Logo dari Pempek Wawa 

 

Gambar 3.7 Pegawai dari Restoran Pempek Wawa Kota 

Palembang 
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4. Restoran Pempek Lala  

Pempek Lala merupakan salah satu toko atau restoran yang berada di pasar 26 

ilir tepatnya dikawasan Central Kampung Pempek. Dikawasan tersebut terdapat 

puluhan toko pempek salah satu yang terkenal adalah pempek lala. Selain harganya 

yang sangat murah rasa pempek yang disedikan pempek Lala juga sangat enak, 

bahkan sudah sangat dikenal diluar Palembang. 

 

Gambar 3.8 Lokasi Pempek Lala  Jalan Mujahidin No.23 26 Ilir, 

talang semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Sumatera 

Selatan. 
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Gambar 3.9 Foto Bersama Kepala Toko Restoran Pempek Lala. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan sikap politik pemilik restoran pempek 

terhadap revisi pengenaan pajak restoran 10% di Kota Palembang, dengan 

menggunakan Teori sikap politik dari G.W Alport dan teori pajak dari Rochmat 

Sumitro, sebagai teori untuk menganalisis sikap politik pemilik restoran pempek 

terhadap revisi pengenaan pajak restoran 10% di kota palembang. Dalam bidang 

politik kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung 

individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik 

berdasarkan pengalaman orang lain (Schulz:2005).  

A. Sikap politik Pemilik Restoran Dengan Adanya Pajak Restoran 

Pempek 

Penetapan pajak restoran sudah sesuai dengan perundang – undangan dan 

bukan hanya diberlakukan di Kota Palembang, melainkan di seluruh kabupaten atau 

kota di Indonesia. Mekanisme pengenaan pajak dipantau dengan menggunakan alat 

e-tax yang dipasang disetiap tempat usaha, dan kemudian pelaku usaha tesebut 

membayar pajak melalui bank sumsel yang telah ditunjuk pemerintah. Tujuan 

diberlakukannya e-tax untuk memberantas penggelapan pajak yang selama ini 

dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Palembang dan pemerintah sudah memilih 

pengusaha atau tempat usaha yang diberlakukan pajak.  

Selanjutnya berdasarkan Aturan Pemerintah Kota Palembang untuk restoran 

pempek kini terkena pajak sebesar 10%. Untuk menjelaskan dengan adanya perihal 

tesebut kemudian semua pedagang pempek dikumpulkan, selanjutnya diberi arahan 
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tentang dasar pengenaan pajak restoran pempek yang ada di Kota Palembang. 

Setelah itu pemerintah baru mengkaji besaran pendapatan masing -masing 

pedagang pempek, dari sana terlihat pedagang pempek ini layak atau tidak 

mendapat pajak, ketika diputuskan layak maka besaran pajak tersebut sebesa 10%.  

Ketika ada kebijakan dari pemerintah, bahwa yang memiliki usaha restoran 

pempek dikenakan pajak yang membuat pemilik usaha cukup kaget, karena tarif 

pajak yang diberikan pun  cukup besar yaitu sebesar 10%. 

Hasil dari wawancara dengan restoran pempek dengan kategori besar, 

restoran pempek dengan kategori sedang dan restoran pempek dengan kategori 

kecil, wawancara dilakukan pada 21 November 2020: 

 (wawancara pempek Nony 168, tanggal 21 November 2020). 

Dengan adanya pengenaan pajak 10% untuk seluruh restoran dengan 

pendapatan 2.000.000 sampai 3.000.000 tersebut pemilik restoran inipun sempat 

menolak, dan protes. karena  menurut pemilik usaha pempek pajaknya terlalu besar, 

karena  penghasilan perhari tidak menentu. (Wawancara pempek Raden, tanggal 21 

November 2020). 

Adanya pajak 10% tersebut tidak terlalu mengagetkan karena pemungutan 

pajak memang sudah lama ada tetapi selama ini memang belum diintensifkan, 

untuk sekarang pajak tersebut sidah lebih diintensifkan dan diharuskan membayar 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. (Wawancara pempek Lala, tanggal 

21 November 2020). 

Dengan adanya pajak 10% pemilik restoran cukup kaget dan sempat juga untuk 

menolak walaupun pada akhirnya masih harus menerima karena hal tersebut adalah 
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peraturan dari pemerintah. (Wawancara pempek Wawa, tanggal 21 November 

2020). 

Pemilik restoran tidak menolak tapi ada juga yang terpaksa menerima 

kebijakan pengenaan pajak 10% bagi restoran pempek. Penerapan Pajak ini sudah 

lama pada tahun 2002 tapi sosialisasinya kurang. Seharusnya pemerintah 

memasang sepanduk/banner yang menyatakan jika pembeli pempek akan 

dikenakan pajak 10%, sehingga saat membeli pempek tidak kaget. 

Selama ini yang dikenakan pajak hanya restoran besar, namun setelah 

diterapkan peraturan pembayaran pajak untuk seluruh restoran atau pedagang kaki 

lima yang beromset 2-3 juta perbulan hal itu menjadi tidak wajar karena untuk 

restoran atau pedagang-pedagang kecil jumlah tersebut terlalu besar. Pajak itu 

bukan masalah tempat tapi masalah harga yang dibayar konsumen terhadap yang 

punya warung atau transaksi yang terjadi.  Meskipun ada perubahan dalam 

pemungutan pajak, di restoan mereka untuk harga, rasa, ataupun kualitasnya masih 

tetap sama, untuk pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh pembeli (wawancara 

dengan pempek Nony 168, tanggal 21 November 2020). 

 Pembayaran pajak ditanggung oleh pembeli karena harga yang ditetapkan 

saat konsumen membeli pempek  itu sudah termasuk pajak, Namun demikian 

meskipun pembeli yang membayar pajak tersebut restoran pempek Raden pun 

masih protes karena masih berdampak pada restoran mereka (wawancara dengan 

pempek Raden, tanggal 21 November 2020). 

Tidak ada perubahan harga maupun rasa dari pempek, dan pajak di restoan 

itu sendiri ditanggung oleh pemilik restoran bukan oleh konsumen/pembeli, karena 
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konsumen yang datang ke restoran mereka itu dari kalangan yang berbeda-beda 

bukan dari kalangan atas saja tetapi dari kalangan bawah juga ada, jika pembeli 

yang harus membayar pajak maka tidak bisa dibayangkan bagaimana pelanggan 

mereka yang dari kalangan bawah (wawancara dengan pempek Lala, tanggal 21 

November 2020). 

Meskipun pajak restoran sudah disahkan namun untuk rasa pempek mereka 

sendiri masih tetap sama tidak ada pengurangan bahan untuk pembuatan pempek 

tersebut, meskipun terdapat pemungutan pajak namun tidak mengurangi kualitas 

dari pempek Wawa (wawancara dengan pempek Wawa, tanggal 21 November 

2020). 

Dari sikap yang dilakukan oleh pemilik restoran pempek tersebut sesuai 

dengan teori sikap dari G.W Alport (dalam Widayatun,1992 :218) Sikap adalah 

kesiapan seseorang untuk bertindak. Sikap adalah kesiapan individu atau kelompok 

untuk bertindak, berprestasi, dan berpikir dalam menghadapi situasi, objek, 

fenomena-fenomena yang terjadi disekitarnya. Disini peneliti memahami bahwa 

ketika ada kebijakan 10% pengenaan pajak restoran pempek di Kota Palembang, 

pemilik restoran merasa kaget dengan adanya pajak tersebut, karena merasa bahwa 

pajak tesebut terlalu besar bagi pemilik restoran Pempek. 

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang besifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Disini peneliti memahami bahwa 
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setelah adanya revisi pengenaan pajak restoran 10% tidak ada perubahan dari segi 

harga namun secara tidak langsung pemilik restoran pempek, telah memasukkan 

pajak tersebut ke tagihan pembeli. 

 

 

Gambar 4.1 Demonstrasi Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu 

merespon kebijakan pemerintah kota palembang 

B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Melatar Belakangi  Sikap Politik Pemilik 

Restoran Terhadap Revisi Pengenaan Pajak Restoran Pempek 10% di 

Kota Palembang 

Adapun yang melatarbelakangi adanya revisi pajak atau yang membuat 

pemerintah merevisi karena banyaknya keluhan dari pemilik restoran pempek. 

Pemilik restoran pempek sangat mendukung pajak, tetapi tidak menyasar kepada 

UKM kecil. Perlu adanya sosialisasi tentang e-tax, serta kejelasan berapa omset 

restoran yang dikenakan untuk konsumen. Sebenarnya pajak tersebut sudah lama 
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diterapkan, hanya saja saat ini dilakukan pemasangan e-tax, agar terjadi 

transparansi.  

Forum komunikasi kuliner bersatu palembang (FK-PKBP) menuntut DPRD 

Kota Palembang dengan 5 tuntutan. 

Ada 5 tuntutan massa yang diterima langsung oleh Ketua DPR Palembang,  

Menolak penerapan pajak restoran 10%, Menolak pemasangan e-tax, Meminta 

adanya revisi perda No. 12 tahun 2010, Minta dilibatkan dalam revisi perda , Siap 

membayar pajak selama proses revisi berlanjut. 

Penerapan pajak 10% sangat memberatkan pedagang apalagi kondisi usaha 

sektor kuliner omzetnya sudah menurun sejak 5 tahun teakhir sekitar 30%. 

Begitupun dengan usaha pempek ditambah lagi dengan adanya penerapan pajak 

restoran dan pemasangan e-tax menurun lagi hingga 30%. Penerapan pajak restoran 

sebesar Rp. 3.000.000 perbulan dengan dasar perda No. 12 tahun 2018 maka sudah 

jelas yang dikenakan penerapan e-tax yang ber omzet Rp. 3.000.000 perbulan atau 

Rp.100.000 perhari’ penerapan tanpa adanya sosialisasi telebih dulu dan berdampak 

dengan penurunan omset. 

Revisi pengenaan pajak restoran sudah ditetapkan, mereka juga sempat 

mengikuti demo untuk menyampaikan suara penolakan. Tapi walaupun sudah 

menolak dan protes terhadap kebijakan tersebut mereka masih tetap membayar 

pajak sebesar 10% karena sudah aturan pemerintah dimana pembayaran besaran 

pajak mengikuti kategori-kategori pendapatan dari restoran dan pempek Nony 168 

ini masuk ke kategori pembayaran pajak 10%, restoran pempek Nony 168  
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menerima dengan pembayaran pajak 10% tersebut (wawancara di restoran pempek 

Nony 168, tanggal 21 November 2020). 

Pemilik restoran pempek sempat menolak karena merasa pajak yang 

ditetapkan terlalu besar dan juga pendapatan perhari tidak menentu terkadang ramai 

dan ada masa-masanya sepi, walaupun demikian mereka masih harus tetap 

menerima dengan besaran pembayaran pajak tersebut dengan rasa keterpaksaan 

karena itu aturan pemerintah dan kategori pendapatan merekapun masuk ke 

kategori pembayaran pajak 10%. (wawancara di restoran pempek Raden, tanggal 

21 November 2020). 

Dengan adanya pajak tersebut pemilik restoran pempek tidak terlalu kaget, 

karena pemungutan pajak sudah lama ada meskipun tidak sebesar sekarang mereka 

juga memahami dengan pemungutan pajak bisa menambah PAD. Meskipun mereka 

ingin menolak tapi mereka tidak mau melanggar aturan yang telah ditetapkan 

pemerintah, jadi restoran pempek ini menerima dengan adanya pajak tersebut 

meskipun mereka sendiri merasa terlalu besar untuk pembayaran pajak 10% dengan 

omset 2-3juta yang berlaku untuk seluruh restoran dan pedagang kaki lima, dan 

setelah direvisi kembali mereka menerima dengan besaran bayaran pajak yang telah 

ditentukan oleh pemerintah dengan kategori-kategori besaran pajak yang harus 

dibayar di restoran mereka. (wawancara di restoran pempek Lala, tanggal 21 

November 2020). 

Mereka cukup kaget dan sempat menolak dengan adanya pajak restoran 

10% yang berlaku untuk seluruh restoran dan pedagang kaki lima yang 

pendapatannya 2-3 juta, karena mereka merasa besaran pajak tersebut terlalu besar 
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bagi restoran mereka dan tentunya terlalu besar juga untuk restoran restoran kecil 

ataupun pedagang kaki lima karena dari pendapatan tersebut jika dibayarkan 10% 

untuk pajak dan belum lagi untuk modal dan biaya sewa tempat mereka berdagang. 

Setelah ditetapkannya revisi pajak dengan kategori-kategori yang telah ditetapkan 

pemerintah untuk besaran pajak yang harus dibayar mereka meneri tidak lain juga 

karena peraturan pemerintah (wawancara di restoran pempek Wawa, tanggal 21 

November 2020). 

Atas tuntutan tesebut DPRD Palembang segera mengeluarkan rekomendasi 

ke walikota palembang diharapkan walikota palembang dapat mengevaluasi perda 

yang bisa saja salah karena sudah menimbulkan gejolak. 

Mereka mengetahui adanya revisi pengenaan pajak restoran namun mereka 

juga tidak terlalu memahami, karena meskipun sudah ada perubahan di restoran 

mereka masih membayar pajak restoran sebesar 10% (wawancara di restoran 

pempek Nony 168, tanggal 21 November 2020). 

Walaupun mereka sempat menolak dan protes dengan kebijakan 10%  

tersebut, dan setelah adanya revisi restoran pempek Raden masih membayar pajak 

sebesar 10% karena ikut peraturan pemerintah dimana nominal pembayaran pajak 

ditetapkan melalui kategori-kategori pendapatan dari restoran (wawancara di 

restoran pempek Raden, tanggal 21 November 2020). 

Karena mereka tidak terlalu mengikuti berita terkait besaran tarif pajak, 

tetapi mereka tahu kalau memang sudah ada peubahan dari peraturan pembayaran 

pajak 10% tersebut dan ada tingkatan-tingkatannya untuk menentukan besaran 
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pajak yang harus dibayar oleh setiap restoran (wawancara di restoran pempek Lala, 

tanggal 21 November 2020). 

Revisi pengenaan pajak sudah ada dimana sebelum direvisi seluruh restoran 

pempek dengan pendapatan 2-3 juta dikenakan pajak 10%, setelah direvisi ada 

tingkatan-tingaktan dalam pembayaran pajak restoran (wawancara di restoran 

pempek Wawa, tanggal 21 November 2020). 

Implementasi pajak setelah adanya revisi pajak restoran pempek 10%, 

Implementasi yang terjadi sekarang diantaranya ada perubahan batas bawah tarif 

pengenaan pajak restoran. Pada Perda lama omset minimal Rp.3.000.00  per bulan 

sudah dikenakan Pajak Restoran sedangkan pada Perda yang baru, diubah menjadi 

omset Rp 9 Juta sampai dengan Rp 12 Juta per bulan, dikenakan Pajak Restoran 

dengan taif 5%. Sedangkan omset di atas Rp 12 Juta dikenakan Pajak Restoran 

10%. Setelah selesai direvisi pajak restoran pempek dilakukan, meskipun sebaagian 

pemilik restoran masih ada yang menerima dengan berat hati tapi pada 

kenyataannya pemilik restoran harus menerima dan sekarang sudah berjalan sesuiai 

dengan kebijakan dan keputusan dari pemerintah  

Jadi untuk saat ini mengikuti himbauan yang disebutkan dan yang telah di 

putuskan oleh pemerintah serta masyarakat harus ikut andil dalam pelaksanaan 

pajak tesebut dengan wajib pajak yang sesuai dengan pendapatan masing – masing 

dari wajib pajak. 

Untuk sekarang di restoan mereka berjalan sesuai aturan pemerintah, dan 

restoran mereka masih membayar pajak sebesar 10% (wawancara di restoran 

pempek Nony 168, tanggal 21 November 2020). 
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Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pajak Restoran sudah 

berjalan sebagaimana mestinya di restoran pempek Raden, dan restoran tersebut 

membayar pajak sebesar 10% (wawancara di restoran pempek Raden, tanggal 21 

November 2020). 

Pembayaran pajak restoran sudah berjalan sesuai aturan pemerintah, tetapi 

untuk di Restoran pempek Lala sendiri pajak ditanggung oleh pemilik restoran tidak 

dibebankan pada pembeli, karena mereka punya prinsip tersendiri (wawancara di 

restoran pempek Lala, tanggal 21 November 2020). 

Dari pendapat diatas peneliti memahami bahwa dulu ada pajak 10% untuk 

seluruh restoran pempek dengan omset Rp.2.000.00 sampai Rp.3000.00. Namun 

pada saat implementasinya tejadi penolakan oleh pemilik restoran, setelah itu 

pemerintah merevisi atau mengkaji ulang sehingga untuk sekarang pajak yang 

berlaku untuk restoran pempek sudah diberi ketetapan batas bawah penerimaan 

pajak. 

Pengenaan  pajak ini hanya untuk pembeli dan diprediksi tidak akan 

mempengaruhi omzet penjualan pempek. Rumah makan atau penjual sifatnya 

hanya memungut pajak dari pembeli pempek tersebut. Saat ini, pemerintah telah 

memasang pajak online, yakni e-tax dirumah makan sebanyak 272 alat dan 

ditambah lagi 128 alat e-tax yang baru akan dipasang pihaknya juga sudah 

melakukan permohonan penambahan e-tax sebanyak 200 alat untuk pemasangan 

baru. Pada 2019, e-tax sudah terpasang 1000 alat seperti, restoran, hiburan, hotel, 

dan parkir dengan potensi yang sangat besar, pemasangan E-tax ini untuk 

meminimalisir kecurangan pajak, Pemantauan di lakukan dari sisi pendapatan per 
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transaksi yang terjadi pada warung dan outlet penjualan pendapatan setiap hari bisa 

diketahui (Asmoro,  2020). 

Restoran pempek Nony 168 masuk kedalam kategori 10% dalam 

pembayaran pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah (wawancara di 

restoran pempek Nony 168, tanggal 21 November 2020). 

Pemilik restoran pempek Raden masuk kategori pembayaran pajak restoran 

pempek 10% (wawancara di restoran pempek Raden, tanggal 21 November 2020). 

Karena sudah ada kategori, dan restoran pemilik restoran pempek Lala 

termasuk dalam usaha yang menengah ke bawah, tetapi tetap pemilik restoran yang 

menanggung pajak, bukan dibebakan pada pembeli. Walaupun demikian ntuk rasa 

pempek atau kualitas pempek tidak ada yang berubah. (wawancara di restoran 

pempek Lala, tanggal 21 November 2020). 

Pemilik mengetahui adanya kategori pengenaan pajak namun tidak terlalu 

memahami teknis pengenaan pajak tersebut (wawancara di restoran pempek Wawa, 

tanggal 21 November 2020). 

Dari pendapat di atas peneliti memahami bahwa setelah penetapan pajak 

10% ditetapkan dan karena banyaknya penolakan ataupun protes dan adanya 

tuntutan yang diajukan oleh pemilik restoran tidak lama stelah perda tersebut 

ditetapkan akhirnya direvisi ulang oleh pemerintah dan hasil dari revisi perda 

tersebut pemilik restoran juga masih keberatan namun meskipun demikian mereka 

tetap menerima dengan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

dan besaran yang telah ditentukan dalam pembayaran pajak 
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Gambar 4.2 Demo di Kantor Wali Kota 

Dari pernyataan di atas sesuai dengan teori pajak Menurut P.J.A. Andrian 

(Waluyo,2009:2). Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Dari pernyataan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemilik restoran 

sangat keberatan dengan adanya pajak restoran pempek sebesar 10%. Peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa setelah adanya penolakan dalam pajak sebelumnya 

yaitu sebesar 10% untuk restoran pempek yang beromset 2-3jt, pemerintah 

menerima tuntutan yang diminta oleh pemilik restoran sehingga benar adanya revisi 

dalam pengenaan pajak tersebut antara lain yang terjadi perubahan adalah salah 
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satunya, Pada Perda lama omset minimal Rp 3 Juta per bulan sudah dikenakan Pajak 

Restoran sedangkan pada Perda yang baru, diubah menjadi omset Rp 9 Juta sampai 

dengan Rp 12 Juta per bulan, dikenakan Pajak Restoran dengan taif 5%. Sedangkan 

omset di atas Rp 12 Juta dikenakan Pajak Restoran 10%. Itulah salah satu perubahan 

yang terjadi setelah direvisi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa Sikap Politik Pemilik Restoran Terhadap Revisi pajak 10% 

peneliti dapat menyimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap politik pemilik restoran pempek terhadap revisi pengenaan pajak 

restoran 10% dimana pembayaran pajak restoran masih 10% dari 

pendapatan per bulan 2-3 juta dengan penghasilan tersebut seluruh restoran 

maupun pedagang kaki lima diharuskan untuk membayar pajak sebesar 

10%. Namun dalam implementasi pengenaan pajak tersebut terjadi 

penolakan dan protes oleh pemilik restoran terhadap pemerintah, penolakan 

maupun protes tersebut dilakukan dengan aksi pemilik restoran salah 

satunya dengan demo untuk mengajukan tuntutan mengenai kebijakan 

tersebut untuk dilakukan revisi ulang. 

2. Yang melatarbelakangi penolakan dari sikap politik tersebut karena 

besarnya pengenaan pajak ditambah dengan pemasangan e-tax, pemilik 

restoran pempek menganggap dengan adanya pajak restoran pempek 10% 

dan pemasangan e-tax tersebut dianggap merugikan mereka, dengan 

besarnya tarif pajak 10% tersebut pemilik restoran khawatir untuk 

pembayaran setiap bulannya karena pendapatan atau pemasukan merka 

setiap harinya tidak menetap dan berubah-ubah tergantung dari permintaan 
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konsumen. Pemilik restoran sempat menolak dan mengadakan demo 

karena hal ini, tetapi pemerintah menerima dengan baik dan mengkaji ulang 

tentang pajak dan pengenaan pajak tersebut hasilnya mereka masih 

dikenakan tarif pajak tetapi dengan kriteria dan batas tarif yang berbeda 

untuk setiap restoran. Selanjutnya karena hal ini aturan pemerintah jadi 

pemilik restoran tetap mengikuti aturan yang telah di tetapkan.  

 

B. Saran 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sikap politik yang 

berkenaan dengan kebijakan pajak penyedia jasa kuliner di Kota 

Palembang  

2. Pemerintah Kota Palembang dalam penerapan pajak 10% harus lebih 

luas dalam sosialisasinya. Sebelum mengesahkan pajak pemerintah 

lebih melihat dampak dari masyarakat yang harus membayar pajak 

tersebut. 

3. Sedangkan untuk pemilik restoran pempek harus mampu bersaing 

dalam segala hal, mengutamakan kualitas serta inovasi dalam menarik 

pembeli. 
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 Saat wawancara di Pempek Nony 168 Pada hari Sabtu, Tanggal 21 

November 2020. 

 

 Saat wawancara di Pempek Lala Pada Hari Sabtu,Tanggal 21 November 

2020. 
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 Saat wawancara di Pempek Raden Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 November 

2020. 

 

 Saat wawancara di Pempek Wawa Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 November 

2020. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

A. BAGAIMANA SIKAP PEMILIK RESTORAN PEMPEK TERHADAP REVISI 

PAJAK PEMPEK DIKOTA PALEMBANG? 

1. Bagaimana menanggapi/menyikapi dengan adanya pajak pempek tersebut? 

2. Bagaimana bentuk atau sistem kategori pempek yang kena pajak/wajib pajak? 

3. Bagaimana bentuk pelanggaran jika tidak membayar pajak pempek? 

 

B. BAGAIMANA PELAKSANAAN SIKAP POLITIK TERHADAP REVISI 

PAJAK DI KOTA PALEMBANG? 

1. Bagaimana pelaksanaan pajak sebelum revisi pajak pempek? 

2. Bagaimana cara pembayaran pajak pempek? 

3. Bagaimana sikap politik pemilik restoran pempek sebelum revisi pajak? 

4. Bagaimana sikap politik setelah revisi pajak? 

5. Hambatan apa saja yang tejadi dalam pelaksanaan revisi pajak pempek? 
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Lembaran Konsultasi Pembimbing II 
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