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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep Pajak Pertambahan Nilai, dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Negara Indonesia telah menggunakan PPN sejak tahun 1983 sebagai 

pengganti dari Pajak Penjualan (PPn). PPN diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983. Tarif yang digunakan sebesar 10% utnuk 

PPN dalam negeri dan 0% untuk ekspor.  

2. Negara Thailand telah menggunakan PPN sejak tahun 1992 sebagai 

penggantin dari pajak perdagangan yang dianggap tidak tepat untuk 

perekonomian nasional. PPN diatur dalam Revenue Code  Chapter 4 

Value Added Tax. Tarif yang digunakan sebesar 7% untuk PPN dalam 

negeri dan 0% untuk ekspor.  

3. Mekanisme perhitungan PPN di Indonesia dengan Thailand sama, yang 

membedakan hanya tarif Pajak Pertambahan Nilai di Thailand yang 

lebih kecil dari Indonesia. Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia 

adalah sebesar 10% sementara di Thailand adalah sebesar 7%. Terdapat 

tarif 0% di kedua negara tersebut atas pengenaan ekspor barang dan/atau 

jasa.  

4. PPN berkontribusi positif bagi kedua negara meskipun tidak setiap 

tahun mengalami tren kenaikan. Thailand memiliki persentasi 
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penerimaan PPN lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yaitu 

dengan persentase rata-rata 41% untuk Thailand dan 36,4% untuk 

Indonesia. Penerimaan PPN negara Indonesia lebih fluktuatif setiap 

tahunnya dibandingkan dengan Thailand.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dan 

permasalahan yang belum terpecahkan. Sehingga peneliti mengajukan 

beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :  

1. Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada 

seperti sumber daya manusia maupun produk-produk dalam negeri 

untuk dijadikan subjek pajak sehingga penerimaan negaranya pun akan 

semakin meningkat.  

2. Indonesia disarankan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

paling tidak sama dengan tarif PPN Thailand sebesar 7%. Diharapkan 

dengan adanya penurunan tarif akan meningkatkan penerimaan pajak 

khususnya PPN.  

3. Indonesia menggunakan tarif pajak 10% untuk PPN dalam negerinya 

sedangkan Thailand menggunakan tarif 7%. Namun Thailand 

mendapatkan penerimaan PPN yang lebih stabil dibandingkan 

Indonesia. Diharapkan Indonesia mampu menstabilkan penerimaan 

sektor pajaknya terutama di bidang PPN. Salah satunya dengan 

memberikan kemudahan akses informasi perpajakan. 
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4. Kurangnya pengetahuan penulis mengenai bahasa yang digunakan di 

Thailand sehingga penulis tidak mendapatkan penjelasan secara 

langsung dari instansi terkait di negara tersebut. Jadi, penulis 

menggunakan website berbahasa Thailand sebagai sumber data. 

Diharapkan untuk website resmi Thailand menggunakan bahasa 

Internasional agar memudahkan pengguna informasi selain warga 

Negara Thailand.  


