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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Zakat 

1. Teori dan Konsep Zakat 

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga setelah syahadat dan shalat. Begitu 

pentingnya zakat, Allah SWT menyebut kata zakat dalam Al Quran sebanyak 

30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai 

kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah 

SWT, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan masyarakat, serta 

manusia dengan hartanya.
11

 

Dalam hubungannya manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan salah 

satu sarana ibadah yang mana berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. 

Disisi lain hubungan manusia dengan dirinya sendiri, zakat merupakan salah 

satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, yaitu suatu paham yang 

menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi 

menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga 

manusia dari kerusakan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela. 

Zakat juga merupakan sarana ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi 

serta fungsi sosial ekonomi atas pemerataan karunia Allah SWT dan 

merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan, 

pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai 

                                                 
11

 Thamrin, Sitti Aisyah, dkk, “Peranan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,” Jurnal Laa Maysir, Volume 5, Nomor 1 (Juni, 

2018), 146-171 



 

 14 

pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai 

penimbun jurang pemisah antara golongan kuat dengan golongan lemah. Inilah 

yang disebut zakat memiliki kedudukan dalam hubungan manusia dengan 

masyarakat. 

Selain itu, zakat merupakan media untuk menumbuhkan kesadaran di 

dalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh 

mereka. Tetapi merupakan amanah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia 

untuk mengelolanya, untuk mengambil manfaatnya dan dipergunakan sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT pemilik yang sebenarnya. Sebab itu perlu 

pemahaman lebih dalam pada diri seorang muslim mengenai zakat.
12

 

a. Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari bahasa Arab Az-Zakaah, yang merupakan bentuk 

Masdar dari Fi’il Madhi “Zakaa”, berarti tumbuh, berkembang dan 

bertambah. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan atau 

yang diberikan dari sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk 

membersihkan dirinya dari harta tersebut. Kata Zakaa juga bisa bermakna 

suci seperti yang disebutkan dalam Surat As Syams : 9 yang artinya 

“Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati.”
13

 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan pengertian zakat yaitu:
14

 

                                                 
12

 Apriliana, “Analisis Komparatif antara Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan 

Kena Pajak dengan Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan” (Skripsi, 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010), Hlm. 10 
13

 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, 

edisi ke-17), Hlm. 577 
14

 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 

dengan syariat Islam.” 

Maka dapat dipahami bahwa zakat hanya bisa dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha selanjutnya disebut muzaki, yang mana harta 

tersebut diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin 

dan mustahiq, serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. 

b. Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka dari itu hukum 

membayar zakat adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan. Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-

Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ ulama. Adapun ayat yang menjelaskan tentang 

zakat adalah firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103, yang 

artinya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena 

sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. 

Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Pengenaan zakat terhadap 8 (delapan) golongan juga dijelaskan dalam surat 

at-Taubah ayat 60, yang artinya: 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
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Adapun Hadits yang menjelaskan tentang zakat adalah sabda Nabi 

Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani dari Ali RA, yang 

artinya: 

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang 

kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai 

kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 

kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena 

ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT 

akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan 

pedih.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa al-Qur’an dan as-Sunnah 

menegaskan keutamaan mengimplementasikan zakat di tengah-tengah 

berbagai krisis ekonomi dan sosial yang sedang melanda suatu bangsa. 

Tidak hanya al-Quran dan as-Sunnah, zakat juga diatur dalam hukum positif 

yakni dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat, yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan pemerintah lainnya.     

c. Macam-macam Zakat 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa: 

“Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.” 

Berarti dapat diketahui bahwa zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat 

mal dan zakat fitrah.  

1) Zakat Mal (Harta) 

Zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim atau badan usaha 

(muzaki) yang memiliki harta yang sudah terpenuhi ketentuannya, 
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seperti telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syaratnya. 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, harta benda yang termasuk kategori zakat 

mal meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat 

berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; 

peternakan dan perikanan; pertambangan; prindustrian; rikaz dan 

penghasilan. Masing-masing harta tersebut memiliki perhitungan 

sendiri dalam menentukan kadar zakatnya. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai syarat dan tata cara peghitungannya diatur dengan peraturan 

pelaksana yaitu Peraturan Menteri.
15

 

2) Zakat Fitrah 

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki maupun 

perempuan, dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka 

maupun hamba sahaya menjelang Idul Fitri yaitu pada bulan 

Ramadhan. Besar zakat fitrah yaitu 1 sha’ setara dengan 2,5 kg atau 

3,5 liter beras atau makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
16

 

 

2. Zakat Mal 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal 

dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, bahwa 

harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

                                                 
15

 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
16
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syariat Islam. Adapun syarat harta yang dikenakan zakat mal, seperti harta 

milik penuh, halal, mencapai nisab dan haul. Akan tetapi syarat haul tidak 

berlaku untuk zakat penghasilan (zakat profesi), pertanian, perkebunan dan 

kehutanan, perikanan, serta rikaz.
17

 

Zakat mal dapat dibayarkan secara fleksibel sepanjang waktu dalam satu 

tahun. Syaratnya harta tersebut telah menjadi hak milik penuh, dan pemiliknya 

terbebas dari segala bentuk hutang. Selain itu, harta tersebut harus melebihi 

kebutuhan pokok, mencapai syarat cukup, mempunyai potensi untuk 

berkembang, serta bertahan lebih dari satu tahun. Adapun macam-macam zakat 

mal, diantaranya yaitu: 

a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya. 

Kadar zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah sebesar 

2,5%. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya dibayarkan apabila sudah 

mencapai haul dan mencapai nisab. Adapun nisab dari emas dan logam 

mulia lainnya yaitu mencapai nisab 85 gram emas, sedangkan kepemilikan 

perak mencapai nisab 595 gram perak. Dalam hal emas, perak dan logam 

mulia lainnya melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% 

dari emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimiliki.  

b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya 

Pengenaan zakat uang dan surat berharga apabila telah mencapai haul 

dan kepemilikan telah mencapai nisab 85 gram emas dengan kadar uang 

sebesar 2,5%. Dalam hal uang dan surat berharga lainnya yang dimiliki 

                                                 
17

 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan 

Zakat untuk Usaha Produktif 
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muzaki telah melebihi nisab, maka zakat harus dibayarkan sebesar 2,5% 

dari uang dan surat berharga yang dimiliki. 

c. Zakat Perniagaan 

Sama halnya dengan zakat emas, perak, logam mulia, uang dan surat 

berharga lainnya, bahwa nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram 

emas dengan kadar 2,5% serta dibayarkan apabila sudah mencapai haul. 

Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar 

dikurangi Kewajiban Jangka Pendek, dengan cara sebagai berikut: 

1) Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul. 

2) Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan 

usaha pada saat haul. 

3) Menghitung selisih Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka 

Pendek. 

Aktiva lancar adalah uang kas atau sumber-sumber yang diharapkan 

akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus 

perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih 

lama. Sedangan kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah 

kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun 

setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus 

operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang. 

d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

Nisab zakat pertanian, perkebuanan dan kehutanan senilai 653 kg 

gabah, dengan kadar sebesar 10% jika menggunakan tadah hujan atau 5% 
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jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, 

perkebuanan dan kehutanan dapat ditunaikan pada saat panen dan 

dibayarkan melalui amil zakat resmi. 

e. Zakat Peternakan dan Perikanan 

Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di 

tempat penggembalaan umum. Apabila hewan ternak dipelihara dalam 

kandang maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Hewan ternak 

tersebut meliputi unta, sapi atau lembu, kuda dan kambing. Pada dasarnya 

masing-masing hewan peliharaan atau ternak mempunyai kadar zakat yang 

berbeda.  

Seperti Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 69 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan 

Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, 

menjelaskan mengenai lampiran perubahan nishab dan kadar zakat hewan 

ternak seperti ternak unta, ternak sapi/lembu, ternak kuda dan ternak 

kambing. 

Hasil perikanan yang dikenakan zakat yaitu mencakup hasil budidaya 

dan hasil tangkapan ikan. Mengenai nisabnya sama seperti zakat emas, 

perak, logam mulia, uang, surat berharga lainnya dan perniagaan bahwa 

nisabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat hasil 

perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat 
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resmi, sedangkan zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat 

sudah mencapai nisab.
 18

 

f. Zakat Pertambangan 

Berdasarkan Bab III Bagian kesatu Tata Cara Perhitungan Zakat Mal 

Paragraf 6 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta 

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, bahwa nisab zakat 

pertambangan senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5% yang 

dikenakan dari hasil tambang tersebut. Zakat pertambangan dapat 

ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 

g. Zakat Perindustrian 

Zakat perindustrian dibagi menjadi 2 bentuk usaha yaitu usaha yang 

bergerak dalam bidang produksi barang dan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa. Dalam hal ini, zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai 

haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Nisab antara keduanya pun 

berbeda, zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang 

senilai 85 gram emas, sedangkan zakat usaha yang bergerak dalam bidang 

jasa senilai 653 kg gabah. Namun kadar zakat antar keduanya sama yaitu 

sebesar 2,5%.  

Perhitungan zakat perindustrian sama seperti perhitungan zakat 

perniagaan, yaitu dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka 

Pendek, dengan cara sebagai berikut: 
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 Lihat Lampiran Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. 
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1) Menghitung aktiva lancat yang dimiliki badan usaha pada saat haul. 

2) Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan 

usaha pada saat haul. 

3) Menghitung selisih Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka 

Pendek. 

h. Zakat Rikaz 

Berdasarkan Bab III Bagian kesatu Tata Cara Perhitungan Zakat Mal 

Paragraf 9 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta 

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, bahwa zakat rikaz berbeda 

dengan zakat mal yang lainnya, karena tidak disyaratkan adanya nisab. 

Kadar zakatnya pun 1/5 atau 20%. Dapat ditunaikan pada saat rikaz didapat 

dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. 

i. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) 

Adapun nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau setara 524 

kg beras dengan kadar senilai 2,5%. Untuk itu, zakat pendapatan dan jasa 

ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui 

amil zakat resmi. Apabila pendapatan tersebut diterima setiap bulan, maka 

zakat dapat ditunaikan sebesar 2,5% dari setiap penghasilan tanpa 

menunggu haul (satu tahun).  

Dari beberapa macam zakat mal (harta) yang sudah disebutkan di atas, 

dapat dipahami bahwa untuk melakukan pengurangan zakat terhadap 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) hanya bisa menggunakan zakat penghasilan. 
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Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang 

Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto bahwa:
19

 

“Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak dalam 

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah.” 

 

 

3. Bukti Setoran Zakat 

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti 

setoran zakat kepada setiap muzaki yang dapat digunakan sebagai bukti 

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui bahwa pembayaran zakat tersebut dibayarkan melalui BAZNAS 

atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Bukti setoran zakat 

harus mencantumkan sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat muzakki; 

b. Nomor lengkap pengesahan atau pengukuhan BAZNAS atau LAZ; 

c. Nomor urut bukti setoran zakat; 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

e. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta 

dicantumkan tahun haul (tahun zakat yang dibayarkan); 
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 Lihat Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Zakat 

atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan 

Bruto 
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f. Tanda tangan, nama jabatan petugas BAZNAS atau LAZ, serta tanggal 

penerimaan dan stempel dari lembaga yang bersangkutan.
 20

 

Apabila sudah melengkapi beberapa data dalam bukti setoran zakat, 

maka dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan yang mana harus dilaporkan 

paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. Untuk 

pengamanan bukti setoran zakat, formulir tersebut mempunyai pengamanan 

khusus (security paper) dan coding paper sehingga tidak mudah dipalsukan. 

Bukti setoran zakat milik Lazismu Kabupaten Mojokerto saja memiliki 3 

salinan, yang mana 1 lembar diberikan kepada muzaki, 1 lembar lagi diberikan 

kepada staf administrasi dan 1 lembar terakhir diberikan kepada staf keuangan.  

 

B. Ketentuan Zakat dalam Undang-Undang 

Pada mulanya, ketentuan tentang zakat dapat mengurangi pajak diatur 

dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat yang telah dibayarkan kepada 

badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa 

kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. 

Ketentuan tentang zakat ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan 

bahwa: 

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang 

dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 
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 Bambang Widarno, “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,” Jurnal 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf 

m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.” 

 

Dari kedua undang-undang tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam 

peraturan yang baru yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa: 

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” 

Kalangan masyarakat pun ada yang beranggapan salah mengenai ketentuan 

tersebut, bahwa zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. 

Namun sesungguhnya tidak, sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

163/PJ/2003 bahwa: 

 “Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak 

badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 

Wajib Pajak badan atau penghasilan netto Wajib Pajak orang pribadi yang 

bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.” 

  

Keputusan Dirjen Pajak tersebut menegaskan kembali ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang 

menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan bruto 

wajib pajak badan atau penghasilan netto wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib 
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pajak orang pribadi yang membayar zakat penghasilan, zakat tersebut menjadi 

biaya (deductible expense).  

Adapun susunan pengenaan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Susunan Pengenaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Gaji 1 (satu) bulan Rp XXX  

Tunjangan istri/anak XXX  

Tunjangan lainnya XXX  

Pengahsilan Bruto (PB)  Rp XXX 

Biaya Jabatan (5% x PB) Rp XXX  

Iuran Pensiun XXX Rp (XXX) 

Penghasilan Neto Sebulan  Rp   XXX 

Penghasilan Neto Setahun  Rp   XXX 

(-) Zakat (2,5% x PB Setahun)  Rp (XXX) 

(-) PTKP  Rp (XXX) 

PKP  Rp XXX 

PPh 21 terhutang setahun   Rp XXX 

Sumber: Data Skripsi Apriliana
21

 

Maka jika penghasilan netto seorang wajib pajak orang pribadi adalah Rp 

5.000.000 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp 

1.000.000, pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 4.000.000 (Rp 5.000.000 – Rp 

1.000.000) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp 200.000. Maka zakat 

tidak dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. 
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Maka dari itu, zakat dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan 

harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan, diantaranya: 

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk 

agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh 

pemeluk agama Islam; 

2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; 

3. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang 

menjadi obyek pajak.
22

 

 

C. Lembaga Amil Zakat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat BAB II Bagian Kesatu Pasal 5 - Pasal 16 serta BAB II Bagian Keempat 

Pasal 17 – Pasal 24, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah merupakan lembaga yang berwenang 

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
23

  

Dalam keanggotaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 11 

(sebelas) orang anggota, diantaranya 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat 

(ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan 3 (tiga) orang dari 
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Zakat 
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unsur pemerintah (kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). 

Masa kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu selama 5 (lima) 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya. 

Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam 

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat 

dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terhimpun dalam berbagai 

ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib 

melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan dan sudah 

dikukuhkan oleh pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan 

yaitu:
24

 

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 

2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan. 

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media 

massa. 

4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. 

 

D. Zakat dan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW 

Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan Negara, karena 

Negara yang dibangun oleh Rasulullah saw itu bukan hanya terdiri dari orang-

orang Islam saja, melainkan juga non muslim yang tidak terkena kewajiban zakat, 
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maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non muslim 

diwajibkan membayar pajak (Jizyah). Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut 

oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi 

keamanan diri mereka. 

Sumber penerimaan dana pada masa Rasulullah Saw, dapat digolongkan 

menjadi tiga golongan besar, yaitu pendapatan kaum muslim, pendapatan kaum 

non-muslim dan sumber penerimaan yang lain. Pendapatan dari kaum muslim 

adalah kharaj (pajak tanah), zakat, ushr (bea impor), zakat fitrah, wakaf, infak  

dan shadaqah, amwal fadhal (harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa 

ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan 

negerinya), nawib (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebani kaum 

muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, ini 

pernah terjadi pada saat perang tabuk), khumus atas rikaz harta karun temuan pada 

periode sebelum islam. 

Pendapatan kaum non-muslim, yakni jizyah, kharaj, dan ushr. Sumber 

penerimaan yang lain, yakni ghanimah (harta rampasan perang), fay (harta dari 

daerah taklukan), uang tebusan untuk para tawanan perang, kaffarah atau denda, 

hadiah, dan pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. Penerapan zakat, 

kharaj, dan jizyah juga mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, 

baik yang terdapat dalam Al Quran Hadits. Jadi, perintah membayar pajak 

tersebut merupakan tindakan religious menurut pandangan Islam.
25
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Pada masa Khalifah Umar bin Khattab wilayah Islam telah meluas ke laut 

daerah Jazirah Arab. Administrasi Negara yang sebelumnya sangat sederhana 

dirasa tidak memadai untuk mengatur wilayah yang besar. Untuk membenahi 

administrasi yang lebih memadai diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga 

dana yang selama ini dicukupkan dari sumber zakat, terasa tidak lagi memadai. 

Untuk itulah pajak diwajibkan kepada penduduk yang non muslim yang 

menggarap tanah pemerintah. Tetapi mereka ini kemudian ada yang masuk Islam, 

maka di samping kewajiban pajak tanah kepada mereka juga dibebankan 

kewajiban zakat. Jadi umat Islam dihadapkan kepada dua beban kewajiban yaitu 

zakat dan pajak.
26

 

 

E. Tinjauan Umum tentang Pajak 

1. Teori dan Konsep Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan Adh-Dhariibah yang 

berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan 

menurut istilah, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 

dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.
27

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib 

pajak kepada negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
28

 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dimaksud dengan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.
29

 

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada 

negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa imbalan yang 

langsung karena digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. 

b. Jenis-jenis Pajak 

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) jenis-jenis pajak ada 5 (lima) 

macam, yaitu: 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPNBM) 

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

4) Bea Materai (BM) 
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5) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 30

 

 

2. Pajak Penghasilan (PPh) 

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”
31

 

Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek 

Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Maka, 

Subjek Pajak yang tersebut di atas disebut dengan Wajib Pajak, serta tahun 

pajak disebut dengan tahun takwim. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa yang 

menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang Pribadi, yaitu subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak, merupakan subjek pajak pengganti berarti menggantikan mereka 

yang berhak yaitu ahli waris. 

c. Badan, merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
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lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

d. Bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

Selain itu, subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam 

negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri 

menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan 

yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak Badan 

dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat 

kedudukan di Indonesia. Sedangkan, Subjek Pajak luar negeri baik orang 

pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima atau 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia serta melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia.   

Dalam hal ini, dijelaskan pula mengenai objek pajak dalam Bab III Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, bahwa:
32

 

(1). Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sehingga dapat 
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digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

Dapat dipahami bahwa, undang-undang ini memberikan pengertian yang luas 

mengenai penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, berarti penghasilan 

itu tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. 

Adapun bantuan atau sumbangan keagamaan termasuk zakat yang 

dikecualikan dari objek pajak, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 
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nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan ini juga diatur dalam peraturan pelaksana 

yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan 

atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari 

Objek Pajak Penghasilan, bahwa: 

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan zakat yaitu yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah. 

Maka dari itu, beberapa hal di atas dikecualikan dari objek pajak bertujuan 

untuk meningkatkan iman dan takwa para pemeluk agama dan perlakuan yang 

sama (equal treatment) bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.
33

 

3. Jenis-jenis Pasal Pajak Penghasilan (PPh)
34

 

a. PPh Pasal 21 

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 
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dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015, 

PPh Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi/subjek pajak dalam negeri. 

Dengan artian bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas 

segala penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara 

melakukan pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak PPh 

Pasal 21. Sebagai pihak yang dipotong dari PPh Pasal 21, maka pihak yang 

memperoleh penghasilan tersebut berhak mendapatkan bukti potong dari 

yang memotong. Adapun beberapa pihak yang wajib melakukan 

pemotongan pajak seperti, pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana 

pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 

b. PPh Pasal 22 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu bentuk potongan atau 

pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan 

berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini 

dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah 

maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan 

re-impor. PPh Pasal 22 dikenakan kepada perdagangan barang yang 
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dianggap mengutungkan karena itu PPh Pasal 22 dapat dikembalikan baik 

saat penjualan dan pembelian. 

c. PPh Pasal 23 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong 

oleh PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan PPh Pasal 23 terjadi saat adanya 

transaksi antara 2 pihak, yaitu pihak yang menerima penghasilan (penjual) 

atau pemberi jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, serta pihak pemberi 

penghasilan (pembeli) atau penerima jasa akan memotong/melaporkan PPh 

Pasal 23. Sebagai tanda, pihak pemotong harus memberikan bukti potong 

yaitu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23. 

d. PPh Pasal 24 

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas 

penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun 

pajak yang sama. Besarnya kredit pajak yaitu sebesar pajak penghasilan 

yang dibayar atau terutang di luar negeri, dengan catatan tidak boleh 

melebihi perhitungan pajak yang terutang.  
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e. PPh Pasal 25 

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan 

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam setiap bulan, yaitu 

sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Angsuran ini dapat berupa Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, serta Pasal 24 atau yang 

terutang di luar negeri. 

f. PPh Pasal 26 

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 26 yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak 

luar negeri dari Indonesia.  

 

4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam satu Tahun 

Pajak. Perlu diketahui, bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya 

dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dipotong dan dipungut. Nantinya, 
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surat pemberitahuan yang telah diisi dan ditanda tangani dapat disampaikan ke 

Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak tinggal.  

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi 

formulir SPT secara benar, jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan mengenai perhitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pengisian SPT 

Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan 

harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi 

laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Adapun batas waktu penyampaian 

SPT yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
35

 

Adapun macam-macam SPT Tahunan, diantaranya: 

a. Formulir SPT 1770, untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan 

dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas. 

b. Formulir SPT 1770-S, untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja 

dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60.000.000,00. 

c. Formulir SPT 1770-SS, untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja 

dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60.000.000,00. 

 

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan 

wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut 

                                                 
35

 Lihat Bab II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 
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didasarkan pada ambang batas tarif PTKP yaitu pendapatan sampai batas Rp 

4.500.000 per bulan dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dengan kata lain, jika 

penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus 

membayar PPh Pasal 21. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, 

bahwa tarif PTKP wajib pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 54.000.000,00 

b. Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,00 

c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami yaitu sebesar Rp 54.000.000,00 

d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga yaitu 

sebesar Rp Rp 4.500.000,00 

Keluarga sedarah yang dimaksud dalam ketentuan keempat, yakni orang 

tua kandung dan anak. Sementara saudara kandung termasuk kategori keluarga 

sedarah dalam satu garis keturunan. Untuk keluarga semenda, terdiri dari 

mertua, anak tiri dan ipar. Kesimpulannya yaitu maksimal tiga orang dalam 

aturan keempat bisa dibebaskan dari pajak atau berhak memperoleh PTKP. 

Sebagai acuan, adapun tabel PTKP yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. 
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Tabel 2.2 

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

PTKP 

Pria/Wanita Lajang 

PTKP 

Pria Kawin 

PTKP 

Suami Istri digabung 

TK/0 54.000.000 K/0 58.500.000 K/1/0 112.500.000 

TK/1 58.500.000 K/1 63.000.000 K/1/1 117.000.000 

TK/2 63.000.000 K/2 67.500.000 K/1/2 121.500.000 

TK/3 67.000.000 K/3 72.000.000 K/1/3 126.000.000 

 

6. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang 

menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa besarnya Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: 

a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 

tahun, merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, 

biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan 

sebagainya. 

b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.  
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Apabila dalam menghitung PKP, penghasilan bruto setelah dikurangkan 

dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

diketahui ada kerugian, maka dapat dikompensasikan mulai dengan 

penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g, untuk menentukan 

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap tidak boleh dikurangkan, di antaranya harta yang dihibahkan, 

bantuan atau sumbangan, dan warisan. Kecuali sumbangan dalam rangka 

penanggulangan bencana nasional serta zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 

Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak 

< Rp 50.000.000,00 5% 

Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 15% 

Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 25% 

> Rp 50.000.000,00 30% 
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Pengenaan pajak pada Pasal 17 tersebut menggunakan tarif progresif, yaitu 

tarif pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikan presentase kena 

pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. 

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya, yaitu biaya yang 

mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau 

kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam 

tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 

b. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, meliputi 

pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya 

melebihi kewajaran.  

Maka dapat dipahami, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai biaya (deductible 

expense) pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena bukan termasuk 

objek pajak dan jumlahnya tidak melebihi kewajaran. 

 

F. Teori Efektivitas Hukum 

Dalam negara hukum, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat mengetahui isi peraturan 

perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan 

perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Namun, dalam realitasnya 
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peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sering dilanggar, sehingga aturan 

tersebut tidak berlaku efektif.  

Hal ini bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur dan tidak jelas, 

aparat yang tidak konsisten dan/atau masyarakatnya tidak mendukung 

pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sebaliknya, dapat dikatakan efektif 

apabila bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat 

menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut 

sangat mendukungnya. 

Dapat dipahami, bahwa teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal 

tersebut, disebut teori efektivitas hukum. Istilah teori efektivitas hukum berasal 

dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu effectiveness of the legal theory, dalam 

bahasa Belanda disebut dengan effectiviteit van de juridische theorie, serta dalam 

bahasa Jerman yaitu wirksamkeit der rechtlichen theorie.
36

 

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu 

teori, efektivitas dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua 

istilah yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektif dan keefektifan. Maka, 

secara istilah teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam 

pelaksanaan dan penerapan hukum. Adapun 3 (tiga) fokus kajian teori efektivitas 

hukum, yaitu:
37

 

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, 
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 Salim HS dan Erlies Septiana N, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 301 
37
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Bahwa norma hukum yang telah ada ditaati dan dilaksanakan oleh 

masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dapat 

dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Hal ini dapat 

dilihat dari kesadaran masyarakat dalam menyetorkan kewajiban membayar 

pajak kepada negara. 

2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan 

Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak efektif atau 

tidak berhasil di dalam implementasinya. Hal ini dapat dicontohkan bahwa 

setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh 

Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) dengan baik, karena selalu mendapat perlawanan dari 

masyarakat setempat. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Yaitu hal-hal yang menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan 

dan penerapan hukum tersebut, seperti: 

a. Aspek keberhasilan 

Meliputi substansi, hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma 

hukum dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila norma itu ditaati dan 

dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu 

sendiri.  

b. Aspek kegagalan 

Hal ini disebabkan norma hukum kabur atau tidak jelas di dalam 

pelaksanaannya. Selain itu, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat 
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yang tidak sadar dan taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk 

mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim juga dapat tergolong 

dalam aspek kegagalan teori efektivitas hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 

oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
38

 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

Bahwa hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan 

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara 

secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 

tidak tercapai. Maka dari itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai 

hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. 

2. Faktor penegak hukum 

Dalam fungsinya, penegak hukum memainkan peranan penting seperti 

peraturan sudah ada dan tersusun dengan baik namun kualitas petugas 

kurang baik berarti ada masalah dalam penegakan hukum tersebut. Selama 

ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan 

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 

dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun dalam 

melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya 
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yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini 

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Dalam faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat 

keras. Hal ini berarti para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, 

apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 

proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4. Faktor masyarakat. 

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Pada dasarnya masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran 

hukum. Namun persoalan yang terjadi adalah taraf kepatuhan hukum 

tersebut terbagi menjadi tinggi, sedang dan kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor kebudayaan. 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, serta merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai 

apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan dianggap buruk sehingga 

dihindari. Dalam hal ini, kebudayaan Indonesia yang dimaksud adalah dasar 

dari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis 
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yaitu perundang-undangan, yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum 

perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut 

dapat berlaku secara efektif. 

Pada dasarnya kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, karena 

beberapa faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, serta 

merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan lima faktor 

diatas yang paling menonjol adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan 

undang-undang tersebut disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga 

merupakan panutan oleh masyarakat luas. 

 


