
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Thailand termasuk negara yang memiliki infrastruktur yang berkembang 

baik. Dukungan infrastruktur ini terbukti mempercepat pemulihan ekonominya. 

Pada 2009 saat krisis global menghantam, perekonomiannya turun 2,3%. Namun, 

setahun berikutnya, pertumbuhannya sudah berbalik naik 7,8%. Negara yang tidak 

pernah dijajah ini juga memiliki sistem perekonomian yang terbuka, pro-kebijakan 

investasi, dan industri berbasis ekspor yang kuat. begitu juga dengan Indonesia, 

Indonesia merupakan Negara yang pro akan kebijakan investasi dan industry 

berbasis ekspor. Namun di Indonesia untuk menunjang pembangunan sarana dan 

infrastruktur memerlukan dana dari pembayaran pajak. Sistem pengenaan pajak di 

Indonesia sudah diterapkan dari jaman kolonial Belanda dan terus berubah 

aturannya seiring berjalannya waktu. Tujuan pembaharuan perpajakan adalah untuk 

membangun kemandirian Negara dan membiayai berbagai pembangunan yang 

dibutuhkan agar berpotensi secara optimal (CNN, 2017). 

Tax ratio Thailand tergolong tinggi di kawasan asean yang itu sebesar 17% 

dengan tarif PPh badan sebesar 23% dan tarif PPh orang pribadi sekitar 0%-35%. 

Daya saing tarif pajak ini, ditambah dukungan infratruktur membuat Thailand 

menjadi salah satu Negara dengan infrastruktur berkembang yang terbukti dengan 

cepatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi pacsa krisis dan menjadi salah satu 



negara penerima investasi langsung asing (foreign direct investment/ FDI) terbesar 

di Asean. Penduduk dan nonresidents yang berada di Thailand dikenakan pajak 

yang sumber dari pendapatan yang mereka peroleh di Thailand. Bagi masyarakat 

yang memiliki penghasilan kena pajak, harus mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendapatan pada presentasi dari kartu identitas atau paspor asing Thailand dan bukti 

dari kebutuhan untuk nomor tersebut. Berbeda dengan tax ratio Indonesia yang 

masih di bawah 11,42%, terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya. Namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) menilai, rendahnya tax ratio Indonesia lantaran basis pajak yang 

rendah juga disebabkan oleh sejumlah hal (DDTC, 2019). 
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Semakin rendah Tax Ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib 

pajak dalam negeri. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menggali sumber 

penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi juga belum terlalu optimal. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 

Indonesia menganut sistem self assessment, di mana dalam prosesnya Negara 

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.  

Perbandingan antara sistem pengenaan pajak untuk orang pribadi di 

Indonesia dengan Thailand sebenarnya tidak begitu berbeda. Pengenaan pajak 

Thailand untuk orang pribadi memiliki sistem perhitungan yang hampir sama 

dengan pengenaan pajak di Indonesia. Yang berbeda terletak pada jumlah 

penghasilan untuk lapisan tarif pajak. Lapisan tarif pajak di Thailand mencapai 37% 

sedangkan Indonesia 30%. (acedemia.edu). 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

Data Perpajakan Indonesia 

Data perpajakan Indonesia 

Uraian Keterangan 

Sistem pemerintahan Demokratis 

Pertumbuhan ekonomi 5,17 % (2018) 

Populasi 265 juta jiwa (2018) 

Tax Ratio 11,42% (2018) 

Otoritas pajak Direktorat Jendral Pajak 

Sitem perpajakan Self assessment 

Tarif PPh Badan 25% 

Tarif PPh orang pribadi 5%-30% 

Tarif PPN 10% 

Tarif pajak dividen 10% 

Tarif pajak royalty 15% 

Tarif bunga 20% 

Tax Treaty 60 negara 



Sumber: DDTC, 2018 

Tabel 1.2 

Data Perpajakan Thailand 

Data Perpajakan Thailand 

Uraian Keterangan 

Sistem pemerintahan Monarki 

Pertumbuhan ekonomi 4,6% 

Populasi 66,4 juta jiwa (2018) 

Tax Ratio 17% 

Otoritas Pajak The Revenue Department 

Sistem Perpajakan Self assessment 

Tarif PPh Badan 23% 

Tarif PPh Orang Pribadi 0%-35% 

Tarif PPN 7% 

Tarif pajak dividen 10% 

Tarif pajak royalty 15% 



Tarif bunga 10%-15% 

Tax Treaty 56 negara 

 Sumber: DDTC, 2018 

Penghasilan pajak Thailand dilaporkan sebesar 60.551 USD pada tahun 

2017. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 59.770 USD pada tahun 2016. 

Data Penghasilan pajak Thailand diperbarui tahunan, dengan rata-rata 23.583 USD 

dari tahun  1984 sampai 2017, dengan 34 observasi. Data ini mencapai angka 

tertinggi sebesar 65.601 USD pada tahun 2013 dan rekor terendah sebesar 5.262 

USD (Tax Revenue.MIN_DATE). Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2017 

mencapai Rp1 .151 triliun atau 89,7% dari target dalam APBNP 2017 dengan 

pertumbuhan year-on-year sebesar 4,08%. Angka pertumbuhan penerimaan ini 

lebih banyak dipengaruhi oleh Rp1 22,7 triliun penerimaan di tahun 2016 yang 

sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari program Amnesti Pajak dan revaluasi 

asset tetap(pajak,2017). 

Sistem perpajakan di Thailand dan Indonesia menganut Self assessment 

system, merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada 

wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian tabel diatas penulis tertarik 

untuk mencermati bagaimana sistem pengenaan perpajakan di Thailand dengan 

Indonesia. Oleh karena itu dalam pembahasan laporan tugas akhir ini penulis 

mengambil judul “ Perbandingan pengenaan pajak orang pribadi di Indonesia dan 

Thailand.” 



1.2 Identifikasih Masalah 

Bedasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas selanjutnya akan 

dipaparkan pokok masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini 

adalah 

1. Bagaimana pengenaan pajak orang pribadi di Indonesia? 

2. Bagaimana pengenaan pajak orang pribadi di Thailand? 

3. Bagaimana perbandingan pajak orang pribadi di Indonesia dan Thailand? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengenaan pajak orang pribadi di Thailand. 

2. Mengetahui pengenaan pajak orang pribadi di Indonesia. 

3. Mengetahui perbandingan pajak orang pribadi di Indonesia dan Thailand. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penilitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi 

pribadi,kepentingan praktis maupun akademis,yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

pengenaan pajak di Indonesia dan yang ada di Thailand serta diharapkan 

bisa lebih memahami dan dapat mengembangkan juga menerapkan ilmu 



pengetahuan yang telah di dapatkan dari permasalahan dilapangan sehingga 

kelak kedepannya dapat d gunakan dalam teori maupun praktek 

2. Bagi instansi 

Hasil penelitian dari laporan tugas akhir ini semoga dapat bermanfaat 

sebagai bahan masukan bagi instansi sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan segala hal 

mengenai perpajakan yang berlaku di negara tempat instansi tersebut 

berada.  

3. Bagi pihak lain 

Kegunaan penelitian dari laporan tugas akhir ini bagi pihak lain diharapkan 

agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat 

berguna bagi penelitian yang akan datang. 

1.5 Metode penelitian  

 Adapun pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data dalam 

penulisan penelitian ini adalah : 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan ini,maka penelitian bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014:22) 



“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas” 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang di gunakan dalam penyusunan ini yaitu: 

a. Riset lapangan (field research) 

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di Bangkok, Thailand. Mengambil data di beberapa 

bagian diantaranya adalah bagian Ekonomi dan Bendaharawan Penata 

Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT) II. Selanjutnya untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan tekhnik 

wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik.(Setyadin dan gunawan 2013:160).  

b. Riset Kepustakaan (library research) 

Riset kepustakaan ini di lakukan dengan cara mencari, membaca, 

mempelajari, dan memahami data-data pada literature yang ada kaitannya 

dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Yang diperoleh dari berbagai 

buku kuliah, artikel, internet dan sumber lainnya. 



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data dan bahan yang digunakan untuk 

penyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, 

Thailand yang beralamat di 600-602 Petchaburi Road Ratchatewi, Bangkok 

10400, Thailand, nomor telepon (66-2) 2523135-40. Fax (66-2) 2551267, (66-

2) 2551261 dan alamat email kukbkk@ksc.th.com. Penelitian ini dimulai 

tanggal 04 - 28 Maret 2019. 
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