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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang mayoritasi 

penduduknya beragama Islam. Ada beberapa peraturan pemerintah atau 

undang-undang yang membahas atau mengatur ketentuan mengenai 

penduduknya yang beragama Islam, misalnya perhitungan waris, wakaf 

dan hibah. Salah satu diantaranya yaitu mengenai pembayaran zakat dan 

pajak yang ada di indonesia. Masyarakat memiliki UU khusus yang 

mengatur tentang zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 pasal 22 yang 

menyesebutkan bahwa” Zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  

BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari  penghasilan kena pajak. “  

Dari isi pasal di atas dapat diketahui bahwa dari undang-undang 

ini, pajak penghasilan yang dibayarkan apabila orang tersebut telah 

membayar zakat penghasilan di badan amil zakat maka pajak penghasilan 

yang ditanggungnya itu dapat dikurangi setelahnya. Tetapi dalam undang-

undang ini harus ada peraturan pelaksana yang mendukung paraturan 

tersebut agar dapat ditarapkan di kantor perpajakan di Indonesia 

khususnya di kabupaten dan kota setiap di daerah. Katika peaturan 

tersebut belum ada peraturan pelaksananya apakah undang-undang ini 

mengenai zakat sebagi pengurangan kena pajak sudah berlaku.  
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Ketika sudah ada peraturan pelaksananya pun masih dikhawatirkan 

bahwa ketentuan itu masih belum berlaku untuk diterapkan di kantor 

perpajakan. Padahal ketentuan ini sudah lama ada di dalam undang-

undang zakat kita. Yaitu pada UU sebelumnya, UU No. 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat yang sekarang sudah diperbaruhi di dalam UU 

No. 23 Tahun 2011 tentang penggeloaan zakat pula. Kurangnya sosialisai 

ataukah penerapannya yang membuat ketentuan ini menjadi diragukan 

sudah berlaku atau belum di kantor perpajakan di Indonesia. Penjelasan 

akan ketentuan ini pun masih belum jelas maksud dan tatacara 

pelaksanaannya. Jika di kantor perpajakan saja masih diragukan 

keberlakuaanya apalagi pada masyarakat atau wajib pajak yang selalu 

membayar pajak penghasilannya di kantor perpajakan di daerah Batu 

mengenai keberlakuan ketentuan zakat sebagai pengurangan kena pajak. 

Di Kantor Perpajakan daerah Batu juga masih belum bisa memastikan 

keberlakuan UU ini sudah sesuai dengan ketentuan UU ini, juga mengenai 

tatacara pelaksananya ketentuan tersebut di kantor perpajakan pratama 

Batu dan juga wajib pajaknya sudah mengetahui ataukah belum tatacara 

pelaksananya ketentuan ini. 

 Terlebih lagi ada ketentuan dalam UU ini bahwa pajak yang dapat 

dikurangi ini setelah dibuktikan dengan setoran zakat dari Badan Zakat 

Nasional(yang kemudian diingkat BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat 

(yang kemudian akan disingkat LAZ) di tempat kita membayar zakat. 

Katika tidak ada bukti setoran zakat dari BAZNAS atau LAZ maka para 
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muzaki sekaligus wajib zakat ini tidak dapat memberlakukan ketentuan ini 

di kantor perpajakan, karena ini bukti satu-satunya para muzaki dapat 

mengurangi penghasilan kena pajaknya.  Dalam ketentuan ini pula zakat 

yang disetorkan harus kepada BAZNAS atau LAZ, apabila tidak 

disetorkan ke sana maka ketentuan ini pun tidak dapat diberlakukan 

kepada muzaki sekaligus wajib pajak ini. 

Padahal seorang Muslim harus membayar zakat untuk memenuhi 

kewajibannya sebagai seorang hamba Allah guna mengharapkan 

ridhaNya. Seorang Muslim juga wajib membayar pajak dikarenakan untuk 

memberikan kontribusi kepada negara atas layanan yang diberikan dan 

untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seorang 

Muslim harus berusaha selain menjadi Hamba Allah yang baik juga 

menjadi warga negara yang baik. Kedua hal ini tidak pernah berbenturan; 

bahkan saling melengkapi. Selain itu jua zakat merupakan suatu ibadah 

kepada Allah yang wajib bagi seorang muslim, sedangkan pajak adalah 

kewajiban kita sebagai warganegara yang baik untuk membantu kemajuan 

negara. 

Memang pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib 

yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk 

menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas 

jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. 

Meski secara teoritik tidak ada yang menyatakan pajak digunakan bagi 

masyarakat miskin, di Indonesia, konstitusi mengamanahkan kepada 
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negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara sederhana, negara 

(pemerintah) bertanggung jawab untuk memanfaatkan pajak untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan 

mengentaskan kemiskinan.
1
 

Ada banyak hal yang diatur dalam pajak tapi tidak diatur dalam 

zakat, begitu sebaliknya ada beberapa hal yang diatur dalam zakat tapi 

tidak ada dalam pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Sehingga 

kebingungan masyarakat itu terdapat pada tatacara membayar pajak 

apabila kita sudah membayar zakat dan begitu sebaliknya pada tatacara 

membayar zakat apabila sudah membayar pajak. 

Terlebih lagi pada pajak profesi, dalam pajak itu sudah ditentukan 

berapa besarnya pajak yang harus dikeluarkan dan biasanya dipotong 

langsung dari gaji, honor atau penerimaan tiap bulannya dan besaran 

potongannya biasanya berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran 

negara. Sedangkan dalam zakat, zakat profesi itu baru dikeluarkan ketika 

gaji itu sudah memenuhi semua kebutuhan baru sisanya ditentukan berapa 

harus dikeluarkan zakatnya dan besaran pengeluaran zakatnya bersifat 

tetap atau mutlak. Pada pembayaran pajak dimungkinkan adanya 

manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada 

zakat, karena pada zakat ada kesadaran yang berupa ketakwaan kepada 

Allah untuk tidak memanipulasi jumlah harta yang akan dikeluarkan 

zakatnya. Orang-orang yang rutin membayar pajak tetapi terkadang 

                                                           
1
 M. Ali Hasan, 1997,Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga keuangan, 

Jakarta; raja grafindo persada, hal 29.    
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mereka belum tentu rutin juga membayar zakat. Begitu sebaliknya orang-

orang yang rutin membayar zakat belum tentu dia rutin juga membayar 

pajak. Walaupun ada juga orang-orang yang bisa membayar kedua-duanya 

sekaligus. 

Dalam zakat dan pajak pun terdapat unsur paksaannya, yaitu bagi 

seorang muslim yang hartanya telah memenuhi syarat zakat maka ia harus 

menunaikan kewajibannya yang diwakili oleh petugas zakat yaitu amil. 

Demikian halnya dengan orang yang sudah masuk kategori wajib pajak, 

dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Sedangkan dari unsur pengelolaannya, pengelolaan zakat 

didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah 

ayat 60. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara 

individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan 

tetapi dilakukan olah sebuah lembaga yang menangani zakat yang 

memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan pengelolaan pajak, jelas harus 

diatur oleh negara. 

Namun, terlihat jelas bahwa masuknya insentif pajak dalam UU 

Zakat ini tidak melibatkan Otoritas Pajak. Ketika Departemen Keuangan 

setahun kemudian mengajukan draf revisi RUU PPh, sama sekali tidak ada 

ketentuan yang mendukung zakat sebagai tax deduction (pendapatan kena 

pajak). Ketentuan ini baru diakomodasi dalam RUU PPh. zakat sebagai tax 

deduction ini baru dapat diimplementasikan tiga tahun kemudian setelah 

keluarnya keputusan Dirjen Pajak No KEP-163/PJ/2003. Dalam 
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praktiknya, meminta zakat sebagai tax deduction ini juga tidak mudah jika 

muzaki gagal mendapatkan bukti setor zakat dari BAZNAS sebagaimana 

diminta aparat pajak. 

Perlu ditekankan bahwa skema zakat sebagai insentif pajak juga 

harus didukung dengan sistem pengelolaan zakat yang terpadu. Negara 

harus mengambil alih peran sebagai komando yang mengayomi 

pengelolaan zakat nasional. Peran ini tidak ditujukan hanya sebagai 

operator zakat yang berjibaku sekedar pada proses penghimpunan dan 

pendayagunaan. 

Fungsi regulator dan koordinator dalam pengelolaan zakat 

merupakan peran sentral yang semestinya dijalankan oleh negara. Dalam 

artian, negara membuat sejumlah kebijakan dan arahan yang mendorong 

optimalisasi penghimpunan zakat, transparansi pengelolaan zakat, dan 

efektifitas pendayagunaan zakat dalam memberdayakan kelompok 

dhuafa’.  Untuk operator teknis, partisipasi masyarakat tak ada salahnya. 

Dari peran sentral tersebut, diharapkan negara memiliki informasi 

agregat pengelolaan zakat nasional, baik penghimpunan maupun 

pendayagunaan. Dari data penghimpunan, informasi tersebut dapat diolah 

menjadi sumber data wajib pajak. Kebijakan insentif pajak diharapkan 

menstimulus pembayar zakat. Ini tentunya juga akan memperbesar jumlah 
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wajib pajak. Artinya, target pemasukan pajak negara tentu akan 

meningkat, seiring dengan pertumbuhan zakat.
2
 

Dengan demikian, zakat sebagai insentif pajak sama sekali tidak 

akan merugikan negara. Zakat tidak lagi diasumsikan mengurangi 

pemasukan pajak. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru akan mendorong 

pertumbuhan pajak. Ini tentunya akan meningkatkan kebermanfaatan 

negara bagi masyarakat, yakni sebagai redistributor kemakmuran. 

Dalam penelitian yang terdahulu oleh De Candra, juga membahas 

mengenai pajak penghasilan dari segi hukum positif dan juga hukum 

islam. Bedanya peneliti terdahulu membahas mengenai cara perhitungan 

pajak penghasilan dilihat dari pandangan beberapa mazhab. Yang 

membuat salah satu acuan yang melatarbelakangi penelitian ini. Dan 

berusaha untuk membuat penelitian ini baru dibidang pajak penghasilan 

dan zakat penghasilan dengan permaslahan yang baru pula.
3
 

Untuk menentukan keefektifan zakat sebagai pengurangan kena 

pajak di kantor perpajakan dan badan amail zakat, maka dari itu penulis 

ingin melakukan penelitian mengenai hal itu dengan menggunakan judul 

“Efektifitas Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai 

Pengurangan Pendapatan Kena Pajak (Studi Di KPP Pratama Batu).”   

 

                                                           
 
2
 Ryan Blues, Menimbang Relasi Zakat Dan Pajak. http://Keifeuns.Blogspot.Com 

Diakses Tanggal 18 Maret 2011  

3
 De Candra; 2005, Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Penerapannya 

Secara Yuridis Normatif Di Indonesia. 

http://keifeuns.blogspot.com/
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B. Rumusan Masalah 

Perbedaan pembayaran pajak dan zakat inilah yang membuat 

muslim merasa dikenai dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban untuk 

membayar zakat sebagai hamba Allah yang bertaqwa tapi juga sekaligus 

membayar pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap pemerintah. 

Dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 ayat 

22 yang menyatakan zakat dapat di kurangi pendapatan kena pajak. 

Khususnya pada zakat pengasilan ini masih diragukan keberlakuaannya di 

kantor perpajakan yang ada. Maka dengan itu perlu pembuktian di 

lapangan mengenai keberlakuan pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 ini. 

Masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang 

zakat sebagai pengurangan pendapatan kena pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (yang kemudian akan disingkat KPP) Pratama 

Batu ? 

2. Apakah yang menjadi faktor kendala dan faktor pendukung 

efektifitas pasal 22 UU No. 23 taun 2011 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui informasi seberapa efektifitas pasal 22 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat tehadap pemberlakuan 

ketentuan zakat kena pajak yang ada di KPP Pratama Batu 
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2. Untuk mengetahui faktor kendala dari efektifitas pasal 22 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 di KPP Pratama Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya, 

adapun manfaatnya adalah : 

a. Secara Teoritis  

Skripsi ini dapat dijadikan gambaran penerapan pajak penghasilan 

sebagai pengurangan zakat yang ada di kantor perpajakan di kota Batu. 

Sehingga dijadikan perbanding antara teori mengenai pajak penghasilan 

yang terdapat dalam hukum pajak dengan praktek yang ada di lapangan. 

Juga untuk penerapan mengenai ketentuan tatacara pembayaran zakat 

penghasilan yang ada di badan zakat dapat dibandingkan penerapannya 

dalam materi mata kuliah fiqih ibadah yang dipelajari dibangku kuliah. 

b. Secara Praktis 

1. Untuk peneliti skripsi ini digunakan sebagai prasyarat kelulusan dari 

prgram studi syari’ah twinning hukum dan guna mendapatkan gelar 

sarjana (S1)  

2. Untuk masyarakat skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat 

mengetahui tatacara pelaksanaan zakat sebagai pengurangan kena 

pajak dan seberapa efektif berlakunya ketentuan ini di kantor 

perpajakan yang ada di Batu. 

3. Untuk badan zakat skripsi ini dapat dijadikan masukkan  mengenai 

tatacara ketentaun zakat sebagai pengurangan pajak yang ada di 
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badan zakat, agar para muzaki mengerti mengenai ketentuan zakat 

sebagai pengurangan pajak. 

4. Untuk kantor perpajakan di malang skripsi ini digunakan sebagai 

pertimbangan atau masukkan dalam menerapkan ketentuan ini dan 

juga mensosialisasikan ketentuan agar ini dapat lebih efektif ke 

depannya. Dan bermanfaat bagi para wajib pajak yang sudah 

membayar zakat penghasilan ke badan zakat terkait. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sebagai 

pendekatan penelitiannya, dimana yuiridis-sosiologis yaitu hukum 

dalam kenyataannya didalam kehidupan social kemasyarakatan, bukan 

kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, 

melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.
4
 Penelitian ini meneliti bagaimana efektifitas 

ketentuan UU No. 23 tahun 2011 ini diterapkan dalam badan 

perpajakan di daerah Batu dan juga penerapannya di badan amil zakat 

yang mengurus mengenai zakat penghasilan. 

2. Sumber Data  

a. Data primer 

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di 

lapangan, yaitu dari hasil wawancara dengan responden di kantor 

                                                           
 

4
 Eko Budi, Analisa Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan Dan Fungsi 

Hukum. http://ditpolairdajambi.blogspot.com/favicon.ico diakses pada tanggal 16 juni 2012 

view-source:http://ditpolairdajambi.blogspot.com/favicon.ico
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perpajakan kota Batu dan masyarakat yang menjadi wajib pajak di 

kantor perpajakan kota Batu. Dan dari dokumen-dukumen terkai  

permasalahan tersebut yang diambil dari kantor pepajakan kota 

Batu. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait permasalaha 

tersebut yaitu UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. 

c. Data Tersier 

Data tersier yang digunakan adalah buku-buku, dan karya ilmiah 

serta artikel yang terkait dengan permasalahan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang valid tentang 

permasalahan yang diteliti. Untuk pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Interview/ Wawancara 

 Interview dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

dengan para pihak pegawai yang khusus menangani pajak yang 

terkena pengurangan kena zakat. Juga para wajib pajak yang  

membayar pajak penghasilannya di KPP Pratama Batu. Populasi 

yang diambil dari beberapa wajib pajak yang membayar pajak 

penghasilan. Yaitu dengan menggunakan metode teknik purposive 
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sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sekelompok 

subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
5
 Pertimbangan tertentu 

ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa  

yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti. Cara purposive sampling lebih banyak memusatkan 

perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam 

sample yang dipilih. Para wajib pajak ini akan diambil samplingnya 

sebanyak 30 orang, untuk membuktikan keefektifan dari pasal ini. 

Dipilih hanya 30 orang saja itu dikarenakan hanya sedikit kaum 

muslim yang membayar pajak penghasilannya dengan 

menggunakan peraturan ini. Dan dibayarkan hanya untuk satu 

tahun sekali saja, karena menurut perhitungan pajak penghasilan 

dan zakat penghasilan yang harus di bayar itu dihitung 

pertahun.Dengan bukti penyetoran zakat penghasilan dari Badan 

Amil Zakat. 

2. Dokumentasi  

 Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan, memfotocopy, meminta beberapa data tertulis dari 

para pegawai perpajakan tentang data-data orang-orang yang 

                                                           
5
 Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. 

Raja Grafindo Persada, Hal 106 
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selama ini sudah terkena keperlakuan tersebut. Sebagai bukti 

bahwa ketentuan dalam pasal ini telah berlaku di badan perpajakan 

daerah malang. 

3. Teknik Analisis Data 

  Penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif-

kualitatif yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala tau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
6
 

Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga 

tidak bertolak dari  tori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah  

ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitif. 

G.  Sistematika  Penulisan. 

 Sistematika penulisan adalah untuk memperoleh gambaran secara 

jelas dan menyeluruh dari isi pembahasan skripsi ini, maka dapat dilihat 

pada sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat BAB 

sebagai berikut : 

 Bab I  pendahuluan, dalam bab ini berisi latarbelakang yang 

mengemukakan maslah awal, rumusan masalah yang berisi masalah-

masalah yang diambil dari latarbelakang yang kemudian akan diteliti, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang isinya 

                                                           
6
 Amiruddin dan H. Zainal Askin; 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum; 

Rajagrafindo Persada;hal 25 
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sumber data, jenis penelitian dan teknik analisis data), dan terakhir 

adalah sistematika penelititan 

 Bab II kajian pustaka bab ini menjelaskan dua tinjauan pokok 

utama, yaitu yang pertama mengenai tinjauan pajak dan zakat mulai dari 

pengertiannya, dasar hukum yang mendasari berlakunya zakat dan pajak, 

perbedaan dan persamaan keduanya. Sedangkan pokok pembahasan yang 

kedua adalah efektifitas hukum mengenai keberlakuan undang-undang 

yang mendasari teori ini. 

 Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjelaskan yang 

ada di lapangan dengan interview dari pegawai kantor perpajakan Batu 

mengenai efektifitasnya atau keberlakuan mengenai zakat sebagai 

pengurangan pendapatan kena pajak di kantor perpajakan Batu dan juga 

membahas mengenai faktor kendala dan faktor pendukung mengenai 

malasah keberlakuan pasal itu di kantor perpajakan batu.  

Bab IV kesimpulan dan saran,yang berisi kesimpulan dari rumusan 

masalah yang dikaji dengan hasil penelitiannya yang sudah diteliti dan 

juga saran untuk instansi terkait dan mahasiswa sebagai bahan kajian 

mereka. 

 


