
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu negara tentunya kita tidak hanya diwajibkan membayar zakat 

yang memang merupakan kewajiban bagi umat muslim, tetapi pajak juga 

merupakan suatu hal yang wajib dibayar oleh warga negara. Karena pajak dan 

zakat mampu menjaga kemaslahatan semua masyarakat, sehingga perlu adanya 

hubungan yang kuat diantara pajak dan zakat(Andriani dan Fathya, 2013). 

Pada dasarnya hubungan yang terjadi antara zakat dan pajak sudah terjalin 

sejak masa – masa awal perkembangan Islam, yaitu pada pemerintahan 

Khulafaurrasyidin. Hal tersebut terjadi pada masa Kholifah Umar bin Khattab 

(584-644 M), pada masa itu zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka 

memecahkan masalah ekonomi secara umum. Selain zakat, pada masa Khalifah 

Umar bin Khattab pendapatan negara juga diambil dari `Ushr (pajak tanah), 

khums dan sedekah, kharuj (pajak hasil bumi), jizyah ( pajak pelindungan),’ushr 

(pajak perdagangan dan sewa tanah, dan pendapatan lain – lain) (Qardhawi, 

1999). 

Namun secara teori menjelaskan bahwa masyarakat diwajibkan membayar 

pajak sekaligus zakat karena dua hal tersebut berada dalam konteks yang berbeda. 

Namun dalam prakteknya masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya 

dibandingkan membayar pajaknya,persepsi ini seperti yang dijelaskan oleh 

(Suprayitno et al., 2013). Di Indonesia sendiri masyarakatnya lebih cenderung 
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mengutamakan zakat dibanding membayar pajak, hal ini bisa dilihat dari 

ketaaatan masyarakat Indonesia dalam membayar zakat baik yang melalui masjid, 

melalui lembaga pengumpul zakat maupun yang mereka bagikan sendiri, akan 

tetapi mereka belum taat pajak. Jadi sebagian masyarakat menganggap pajak 

bukan sebagai kewajiban lagi karena bagi mereka sudah membayar zakat. Oleh 

karena itu diperlukan pendekatan sosial dan kultural untuk bisa memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak dan zakat hukumnya sama yaitu 

wajib (Asnaini, 2015). Terkait dengan fenomena tersebut (zakat dan pajak), untuk 

meringankan kewajiban ganda yang memberatkan masyarakat, pemerintah telah 

berupaya dengan membuat peraturan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan 

oleh wajib pajak kepada badan atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah 

dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak (Hikmah, 2014) . 

 Menurut Widarno (2006) pemerintah membuat peraturan No. 60 Tahun 

2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib boleh 

dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Selain itu juga ada Peraturan Dirjen 

Pajak No. PER -6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 

Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang 

sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan peraturan 

direktur jenderal pajak Nomor PER -15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak No. PER -33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang 

Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima 

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan 

dari Penghasilan Bruto  . 
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Adanya sistem penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan 

untuk wajib pajak badan ini nantinya akan menguntungkan bagi wajib pajak, 

karena bagi wajib pajak khususnya badan yang ingin meminimalkan pembayaran 

pajak guna mengoptimalkan laba dengan cara yang legal, maka  perusahaan dapat 

menjadikan zakat sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajaknya 

(Cahyono dan Putri, 2012). Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada undang – 

undang tentang pengelolaan zakat dan undang – undang tentang pajak 

penghasilan.  

Studi kasus yang sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadulu 

seperti penelitian tentang “ Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada 

Badan Amil Zakat” oleh Andriani dan Fathya (2013), adapun persamaan dengan 

penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama – sama membahas mengenai zakat 

sebagai pengurang pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek,tahun dan 

jenis penelitiannya,penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2015 dan objeknya 

merupakan suatu badan usaha. Penelitian yang berjudul ”Penerapan Zakat Sebagai 

Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT ALWAN ZAHIRA” oleh 

Cahyono dan Putri (2012) dengan penelitian yang saat ini dilakukan ada 

persamaan pada permasalahan yang diteliti membahas mengenai zakat sebagai 

pengurang pajak sedangkan perbedaannya terdapat pada objek.  

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak badan karena wajib pajak 

badan memiliki kontribusi besar pada penerimaan pajak di Indonesia. Wajib pajak 

badan yang dipilih pada penelitian adalah bank syariah, karena bank syariah 

memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada tujuan komersil tetapi juga 

mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi 
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masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut bank syariah melakukannya dengan 

menyalurkan zakat secara produktif, selain itu zakat pada bank syari`ah tersebut 

melakukan penyetoran zakatnya kepada BAZNAS,sehingga Bank BPR tersebut 

dapat mendukung dalam penelitian ini. Bank syariah yang menjadi objek 

penelitian ini adalah BPR Syariah Kota Mojokerto, karena Bank Syariah ini 

belum menggunakan alternatif yang bermanfaat bagi perusahaan yaitu zakatnya 

sebagai pengurang pajak. Meskipun bank syariah ini tergolong relatif kecil yang 

hanya berbasis di daerah Mojokerto, namun kemungkinan akan terus berkembang 

karena semakin banyaknya nasabah yang tertarik terhadap perbankan syariah. 

Selain itu, BPR Syariah Kota Mojokerto juga terus melakukan inovasi demi 

meningkatkan pelayanannya terhadap nasabah serta terus melakukan pembiayaan 

bagi usaha kecil dan menengah yang tidak terjangkau oleh bank umum. 

Berdasarkan penerapan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada BPR Syariah Kota Mojokerto). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang terhadap masalah yang akan diteliti. Beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

“ Bagaimana perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada 

BPR Syariah Kota Mojokerto ? “ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

yang ada yaitu :. 

“ Untuk menganalisis penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada 

BPR Syariah Kota Mojokerto”. 

 

1.4 Pembatasan Masalah  

Agar skripsi ini berhasil sesuai dengan tujuan serta untuk menghindarkan 

kemunkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan dan ruang lingkup, 

penelitian ini terbatas pada laporan keuangan tahun 2015 pada BPR Syariah Kota 

Mojokerto”.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka memecahkan masalah secara 

ilmiah. Zakat yang dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan dapat 

mendorong perusahaan dalam membayar zakat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis tentang 

zakat yang memiliki pengaruh sebagai pengurang pajak penghasilan bagi 

Wajib Pajak Badan. Sehingga nantinya penulis mampu menggambarkan 



6 

 

secara jelas apa yang dijelaskan pada teori dengan apa yang terjadi di 

lapangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagiBPR Syariah Kota Mojokerto dalam penerapan zakat  yang memiliki 

pengaruh sebagai pengurang pajak penghasilan. 

c. Bagi Pembaca  

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya 

 

 


