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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan Negara terhadap hutang luar negeri. Sektor 

pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya paling stabil dan 

masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan. 

Menurut data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan RI, pada tahun 2018 

kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara naik 13,2 % dibandingkan tahun 

2017. Pajak menyumbang Rp. 1.521,4 T dari jumlah total penerimaan Negara 

Rp. 1.942,3 T. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga 

bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab 

Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak adalah suatu bentuk 

perwujudan atas pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai 

kebutuhan pembangunan. (Kemenkeu RI, 2019). 

Pajak pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang cukup besar 

mendominasi penerimaan Negara. Berdasarkan data yang dilansir dari CNBC 

Indonesia, Pada tahun 2018 PPN menyumbang Rp. 538,2 T atau 99,3 % dari 

target APBN 2018. Adapun Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan pajak 

atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum, dan dikenakan pada setiap 

rantai distribusi dan produksi. Mengacu pada tata cara pemungutannya, PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai) digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung 
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karena  pihak yang memungut dan memikul beban PPN merupakan dua pihak 

yang berbeda. Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum PPN 

adalah UUD No. 42 tahun 2009 yang merupakan penyempurna dari UUD No. 

8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

Di Indonesia terdapat kebijakan pemerintah mengenai perpajakan, terdapat 

salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan PPN, yaitu VAT 

Refund. VAT (Value Added Tax) Refund merupakan proses pengembalian pajak 

pertambahan nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis 

asing) dengan menerbitkan faktur pajak khusus oleh toko retail yang 

bersangkutan. Kebijakan VAT Refund sendiri bertujuan untuk menambah daya 

tarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia serta 

diharapkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi 

Indonesia dan Industri Kreatif lainnya di Tanah Air.  

Indonesia juga merupakan salah satu Negara memiliki hubungan yang 

cukup erat dengan beberapa Negara dalam sektor pariwisata. Salah satunya 

dengan Negara Thailand. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia melakukan 

kerja sama dengan Thailand dalam sektor pariwisata dengan melakukan Joint 

Destination. Begitu pula dengan Thailand, Negara Thailand merupakan salah 

satu Negara di ASEAN yang memiliki  banyak destinasi wisata terutama wisata 
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belanja yang bisa menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Negara 

tersebut. Berikut adalah data jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke 

Negara Thailand pada tahun 2018  

Tabel 1.1  

Data kunjungan wisatawan Indonesia ke Thailand 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mots, 2019 

 

  Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa wisatawan Indonesia yang 

berkunjung ke Thailand pada tahun 2018 berjumlah 644,043 jiwa.  

Sedangkan, untuk data wisatawan Thailand yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 

pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut.  

 
JUMLAH PENGUNJUNG WISATAWAN INDONESIA KE 

NEGARA THAILAND 

TAHUN 2018 
JANUARI 47,419 

 

FEBRUARI 45,040 

 

MARET 52,253 

 

APRIL 48,485 

 

MEI 47,991 

 

JUNI 72,723 

 

JULI 57,028 

 

AGUSTUS 52,435 

 

SEPTEMBER 50,372 

 

OKTOBER 50,989 

 

NOVEMBER 57,602 

 

DESEMBER 61,706 

 

TOTAL 644, 043 
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Tabel 1.2 
      Data jumlah kedatangan wisatawan Thailand ke Indonesia 2018 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bps, 2019 

 
 

  Menurut data statistik diatas, wisatawan Thailand yang mengunjungi Indonesia 

pada tahun 2018 berjumlah 124.153 jiwa,. Hal ini menunjukan bahwa tingkat antusiasme 

wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia cukup tinggi. Tentu seharusnya 

berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.  

  Sama halnya seperti Indonesia, Thailand sebagai Negara yang memiliki julukan 

sebagai “Surga Belanja” bagi para turis ini juga memberlakukan kebijakan VAT Refund 

bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Negara tersebut, kebijakan VAT Refund 

di Thailand tentunya memiliki prosedur yang berbeda dengan prosedur VAT Refund di 

Indonesia mengingat adanya perbedaan ketentuan dari masing-masing Negara. Tentu dari 

 
JUMLAH PENGUNJUNG WISATAWAN THAILAND KE 

NEGARA INDONESIA 

TAHUN 2018 

JANUARI 7.377 

FEBRUARI 7.259 

MARET 9.242 

APRIL 13.874 

MEI 10.622 

JUNI 7.709 

JULI 15.977 

AGUSTUS 12.207 

SEPTEMBER 10.170 

OKTOBER 12.663 

NOVEMBER 8.397 

DESEMBER 8.656 

TOTAL 124.153 
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setiap prosedur yang diterapkan pada kedua Negara ini memiliki dampak masing-masing 

bagi kedua Negara. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut dan 

membuat komparasi antara prosedur kebijakan VAT Refund di Indonesia dan di Thailand. 

Maka dari itu, penulis  tertarik mengangkat judul laporan tugas akhir “Perbandingan 

Prosedur VAT Refund bagi wisatawan asing di Negara Indonesia dan Thailand”. 

Untuk mengetahui lebih lanjut perbandingan antar kedua Negara tersebut dalam hal 

kebijakan prosedur VAT Refund.  

 

1.2  Identifikasi Masalah  

1.   Bagaimana prosedur VAT Refund yang diberlakukan di Negara Indonesia ? 

2.   Bagaimana prosedur VAT Refund yang diberlakukan di Negara Thailand? 

3.   Apakah ada perbedaan yang signifikan antara prosedur VAT Refund yang   

diberlakukan di Indonesia dan di Thailand ?  

4.   Apakah ada dampak yang dialami oleh Negara Thailand dan Indonesia dengan 

prosedur VAT Refund yang diberlakukan di masing-masing Negara tersebut ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui prosedur VAT Refund yang diberlakukan di Negara Indonesia 

2. Mengetahui prosedur VAT Refund yang diberlakukan di Negara Thailand 

3. Mengetahui perbandingan prosedur VAT Refund antara kedua Negara tersebut. 

4. Mengetahui dampak yang dialami oleh Negara Thailand dan Indonesia dengan 

prosedur VAT Refund yang diberlakukan di masing-masing Negara tersebut. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

a)  Sebagai salah satu syarat dalam serangkaian proses untuk mendapatkan gelar 

Ahli Madya D-III Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

b)  Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang perpajakan pada 

umumnya dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan di Indonesia 

maupun di Thailand.  

2. Secara Praktis  

a) Bagi Penulis  

Sebagai wadah penyelarasan antara teori perpajakan yang sesuai dengan 

kurikulum dengan pengalamn bekerja di dunia nyata.  

b) Bagi Pembaca  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai perbandingan 

prosedur pengembalian pajak di Indonesia dan Thailand.  

c) Bagi Instansi Pemerintah 

Sebagai pembanding agar memicu peningkatan kinerja dan kebijakan 

perlakuan perpajakan, khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk 

orang asing yang berkunjung ke Indonesia.  

d) Bagi Akademisi  

Sebagai wawasan dalam bidang keilmuan Perpajakan khususnya Pajak 

Pertambahan Nilai dan sebagai referensi dalam melakukan penyusunan 

karya tulis, makalah, dan lain-lain. 
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1.5  Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat 

Deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2014), Penelitian Deskriptif merupakan 

suatu langkah kerja untuk mendeskripsikan sesuatu fenomena dan objek dalam 

suatu tulisan yang bersifat naratif. Data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata 

atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti 

menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu terjadi. Dalam menuangkan 

suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data ataupun 

fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk 

memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.  

 

1.6  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data 

dengan beberapa cara berikut :  

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2015:231), metode wawancara adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari narasumber secara 

mendalam. Wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data mengenai Prosedur Pengembalian Pajak atau  VAT 

(Value Added Tax) Refund bagi Wisatawan Asing di Thailand.  

2. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2015:240), dokumentasi merupakan 

suatu catatan peristiwa masa lalu. Studi dokumentasi ini merupakan 
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pelengkap dari teknik pengumpulan data peneliti sebelumnya, yaitu 

wawancara. Dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

berupa bukti penelitian yang berkenaan dengan Prosedur VAT (Value 

Added Tax) Refund bagi Wisatawan Asing di Thailand.  

3. Studi Kepustakaan, dalam Laporan Tugas Akhir Agustini (2017:8) hasil 

alih bahasa dalam Skripsi Apdelina (2017:7), studi kepustakaan 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukaan 

penelaahan terhadap buku-buku, laporan-laporan, dan catatan-catatan 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan studi 

kepustakaan ini dengan mengumpulkan informasi-informasi yang 

berhubungan dengan variabel yang diteliti melalui berbagai media dan 

berkunjung ke perpustakaan kampus maupun umum.  

 

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian  

1.7.1  Tempat Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian terkait judul laporan tugas akhir di Bangkok, 

Thailand tepatnya di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 

Bangkok yang beralamat di Petchaburi Road No.600-602. Adapun waktu 

penelitian ini bersamaan dengan pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan 

yang dilaksanakan di tempat yang sama.  
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1.7.2  Waktu Penelitian  

Waktu dilaksanakannya penelitian ini  pada tanggal 2 Maret 2019 sampai 

dengan 28 Maret 2019 atau kurang lebih 26 hari. Jadwal ini merupakan ketetapan 

dari Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang 

mengacu kepada aturan daripada Kementerian Luar Negeri Kerajaan Thailand 

mengenai batas visa bagi orang asing. Adapun untuk jadwal kegiatan penelitian 

yang bersifat berkala tercantum dalam tabel 1.3 mengenai jadwal penelitian. 
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Tabel 1.3 
Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

No Jadwal 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul  

1 Persiapan        

2 Pengamatan        

3 

Perumusan 

Judul 

Laporan 

Tugas Akhir 

      

4 

Menentukan 

Identifikasi 

Masalah  

      

5 

Pencarian 

Data 

      

6 

Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

      

7 Bimbingan        

8 

Ujian 

Sidang  

Tugas Akhir  

      

9 

Revisi 

Laporan 

Tugas Akhir  
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