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ABSTRAK 

KURNIA SANDI, 2019. Penerapan Pajak Penghasilan Menurut Hukum 
Islam, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III 
Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. dibimbing oleh 
pembimbing I oleh Andi Rustam dan pembimbing II Della Fadhilatunisa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak 
Penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang–undang No.36 Tahun 
2008 dan Pajak Penghasilan menurut hukum islam.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pajak Penghasilan yang 
ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 yang 
ditetapkan oleh pemerintah dapat dibenarkan hukum islam untuk 
kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan Negara. 

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan. 
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ABSTRACK 

KURNIA SANDI, 2019. Implementation of income tax according to 
Islamic law, scientific papers of the faculty of economis and business 
study program D-III taxation Muhammadiyah university of Makassar in 
guided by the supervisor I Andi Rustam and supervisor II Della 
Fadhilatunisa. 

This study aims to determine the application of income tax at the 
rates stipulated by law number 36 of 2008 and income tax according to 
Islamic low. 

This research is a qualitative descriptive study. The results showed 
that the application of income tax which was stipulated by law number 36 
0f 2008 concerning income tax and government regulation number 25 of 
2009 which was determined by the government could be justified in 
Islamic law for the benefit and the needs of the people of the. 

Keywords: Income tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Negara 

dibebankan pembiayaan yang memadai. Masalah pembiayaan Negara 

meliputi pertama, pendapatan Negara yaitu sumber–sumber pendapatan 

tertentu dan darisumber pendapatan warga Negara antara lain berupa 

pajak, kedua pembelanjaan atau pengeluaran yaitu biaya yang 

dikeluarkan Negara untuk menjalankan roda organisasinya. Untuk 

meningkatkan tabungan pemerintah (public safing) yang bagian terbesar 

bersumber pada pajak, berarti perlu adanya peningkatan penerimaan 

pajak.(Zarkasji Abdussalam, 2013). 

Pembiayaan Negara berasal antara lain berasal dari pajak, pajak 

memiliki sasaran dalam persoalan pembangunan nasional. Dalam 

ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Penghasilan 

dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing pajak diatur dalam undang-

undang tersebut.Upaya mensejahterakan masyarakat selain Pajak 

Pertambahan Nilai barang dan jasa serta pajak penjualan ada juga 

penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, 

upah, deviden, bunga, honorarium, juga pada undian berhadiah. 
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Pajak Penghasilan didefinisikan secara luas dan dilepaskan dari 

sumbernya.Dalam ordonansi pemerintah pajak pendapatan dikenakan 

pada empat macam sumber yang disebut dalam undang-undang yaitu 

sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak dan sumber pembayaran 

berkala. (Zarkasji Abdussalam, 2013). 

Penghasilan Negara adalah berasal dari rakyatnya 

melaluipemungutan pajak atau dari hasil kekayaaan alam (natural 

resources) yang ada didalam Negara didaerah itu. Dua sumber itu 

merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada 

Negara.Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga 

mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, 

pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya, jadi dimana ada kepentingan 

masyarakat disana timbul pemungutan pajak sehingga pajak adalah 

senyawa dengan kepentingan umum. 

Dalam hubungan dengan Pajak Penghasilan dalam UUD No.17 

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditetapkan tarif pajak mulai dari 

5% sampai 35%, sedangkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan yang baru menetapkan perubahan tarif yang baru yaitu bagi 

Wajib Pajak orang pribadi tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 

30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, 

namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak 

(income bracket), yaitu lapisan dari sebesar Rp. 200.000.000;00 menjadi 

Rp. 500.000.000;00 tarif pajak penghasilan. (Zarkasji Abdussalam, 2013). 
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Bagi wajib pajak badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, 

yaitu 10%, 15%, dan 30% menjadi tarif tunggal 28% ditahun 2009 dan 

25% ditahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk 

menyesuaikan dengan prinsip kesederhaan dan international best practice 

selain itu, bagi wajib pajak badan yang telah go public diberikan 

pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% 

saham dimiliki oleh masyarakat. Intensif tersebut diharapkan dapat 

mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan 

meningkatkan but corporate governance dan mendorong pasar modal 

sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. 

Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif  

pengurangan. Tarif sebesar 50% dari tarif normal berlaku terhadap bagian 

peredaran ruto sampai dengan Rp. 4,8 Milliar. Pemberian insentif tersebut 

dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada 

kenyataannya memberi kontribusi yang signifkan bagi perekonomian di 

Indonesia.Pemberian insentif juga diharapkan juga dapat mendorong 

kepatuhan wajib pajak yang bergerak di UMKM. 

Bagi wajib pajak orang pribadi pengusahan tertentu, besarnya 

pajak penghasilan pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari 

peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu 

liquilitas wajib pajak dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih 

rendah serta memberi kepastian dan kesederhaan penghitungan pajak 
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penghasilan. (Ananda, Pasca Riska Dwi, Srikandi Kumadji dan Ahmad 

Husaini, 2015) 

Bagi wajib pajak pemberi jasa yang semula dipotong pajak 

penghasilan pasal 23 sebesar 5% dari perkiraan penghasilan neto 

menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya 

ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan 

pada penghasilan neto.Dengan metode ini, penerapan perpajakan 

diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Bagi wajib pajak penerima deviden yang semula dikenakan pajak 

penghasilan progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi 

tarif final 10% penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong 

perusahaan untuk membagikan deviden untuk membagikan deviden 

kepada pemegang perusahaan, mendorong tumbuhnya invenstasi di 

Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Biaya jabatan ditingkatkan menjadi setinggi-

tingginya Rp. 6.000.000;00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 

500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Biaya pensiun ditingkatkan 

menjadi setinggi-tingginya Rp. 2.400.000;00 (dua juta empat ratus ribu 

rupiah) atau Rp. 200.000;00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.  
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Bagi wajib pajak yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari 

kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan 

viskal negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah 

pembayaran pajak dimuka bagi orang pribadi yang akan berpergiaan 

keluar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar 

negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksdukan untuk mendorong WP 

memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 

semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP 

sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan. 

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi 

ditingkatkan sebesar 20% dari Rp.13,200.000;00 menjadi Rp. 

15.840.000;00, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga 

ditingkatkan sebesar 10% dari Rp. 1.200.000;00 menjadi Rp.1.320.000;00 

dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan 

untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter 

serta mengangkat peraturannya menteri keuangan menjadi UU. (Zarkasji 

Abdussalam, 2013). 

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyakarat 

pada negera yang bertujuan tentang untuk mensejahterakan masyarakat 

dan juga untuk dana pembangunan. Artinya islam berkecendrungan untuk 

membagi kekayaan dikalangan masyakarat dan tidak membiarkan 

tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu 
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ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling 

tolong menolong antar sesamanya.  

Pendapatan yang masuk ke khas Negara islam bersumber pada 

pendapatan Negara islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah 

ditentukan semisal zakat, kharaj, jizyah dan pendapatan yang isidentil 

yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya bisa ada bisa juga 

sebagai misal, usyur, fa’idan ganimah dan lain sebagainya.(Ibid, 2010). 

Berarti pula islam mengakui, menghormati dan melindungi hak milik 

perseorangan atas harta yang diusahakan dengan cara halal. Nilai–nilai 

kehidupan yang benar didakwahkan islam telah memasuki seluruh bintang 

kehidupan manusia. Tidak ada bidang kehidupan yang benar–benar 

istimewa menurut islam. Semua bidang kegiatan manusia, termasuk 

sektor ekonomi, bersifat spiritual, kalau semuanya berjalan harmonis 

dengan tujuan. Nilai-nilai itu adalah:  

a. Kecukupan ekonomi dalam norma – norma moral islam 

b. Persaudaraan dan keadilan universal  

c. Distirbusi pendapatan yang merata 

d. Kemerdekaan individu dalam kaitanya dalam kesejahteraan sosial  

Harta yang dimiliki atau yang diiinginkan untuk dimiliki manusia, 

pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus, 

keregaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu kewaktu, 

tidak terlepas dengan urf’adat  dalam lingkungan kebudayaan dan 
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peradaban yang berbeda – beda. Maka dari itu, berdasarkan uraian di 

atas mengambil judul Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana penerapan Pajak 

Penghasilan yang ditetapkan undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan 

Pajak Penghasilan menurut hukum islam?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan dengan tarif yang 

ditetapkan Undang–undang No.36 Tahun 2008 dan Pajak Penghasilan 

menurut hukum islam.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui kebijakan dari bank syariah. 

2. Dapat mengetahui pemungutan Pajak Penghasilan dengan yang 

ditetapkan Undang–undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan menurut hukum islam. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORI  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau Wajib 

Pajak kepada Negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan 

masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara 

langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk 

kepentingan umum bukan individual.(Nawawi, 2013). 

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan 

warga Negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. 

Jadi jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari 

pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika Anda membayar pajak 

jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan 

raya di daerah Anda. 

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang 

kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 

bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-

norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk 
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membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk 

pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan 

pajak sesuai dengan aturannya. (Nawawi, 2014). 

2.1.1.1 Jenis-Jenis Pajak 

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia 

dari wajib pajak. Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat 

ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, 

berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya. (Mardiasmo, 

2016). 

2.1.1.1.1 Pajak Berdasarkan Sistem Pemungutan 

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak 

langsung dan tidak langsung. Pajak langsug (Direct Tax) merupakan pajak 

yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan 

ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat 

ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini 

memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari 

pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB).Jadi Anda tidak dapat melimpahkan pajak dari 

penghasilan Anda kepada teman atau relatif Anda. 

Pajak tidak langsung (Indirect Tax) adalah pajak yang 

pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan 

berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara 
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berkala.Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh 

wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas 

barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai. 

Jadi jika Anda menjual barang mewah maka Anda dapat mengalihkan 

pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli. (Resmi Siti, 

2017). 

2.1.1.1.2 Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan 

menjadi 2 yaitu pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara 

(pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, 

Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Contoh pajak Negara adalah Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Pajak Migas, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah.Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan 

dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat. Contoh pajak 

daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar dan masih banyak lainnya. 
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2.1.1.1.3 Pajak Berdasarkan Sifat 

Dari segi sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu 

pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang 

pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya 

jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh 

pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan. 

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari 

kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak.Jadi pajak ini lebih 

terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh 

pajak objektif adalah  pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea 

materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai. 

2.1.1.2 Manfaat dan Fungsi Pajak 

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber 

pendapatan vital bagi Negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan Negara. Selain 

pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk 

pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, 

pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi. 

(Waluyo, 2013). Dari semua kegunaan pajak di atas, fungsi pajak ini dapat 

dibagi menjadi: 
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2.1.1.2.1 Fungsi Anggaran (Budgeter) 

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pajak merupakan sumber 

pendapatan Negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran Negara.Demi perkembangan Negara, maka pengeluaran 

besar seperti pembangunan Nasional dan biaya lainnya tidak dapat 

dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara 

pengeluaran tersebut dengan pendapatan Negara melalui uang pajak. 

2.1.1.2.2 Fungsi Mengatur (Regulasi) 

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi 

dari Negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak 

langsung akan membantu ekonomi Negara dan masyarakatnya. 

Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. 

Dengan demikian, masyrakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga 

yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan 

pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri 

maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif. 

2.1.1.2.3 Fungsi Stabilitas 

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang 

berhubungan stabilitas perekonomian negara.Jadi pajak dapat berfungsi 

untuk mengendalikan inflasi.Pemerintah dapat mengatur jumlah uang 
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yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang 

beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika 

kondisi ekonomi Negara dalam deflasi maka pemerintah dapat 

menurunkan pajak. 

2.1.1.2.4 Fungsi Retribusi Pendapatan (Pemerataan) 

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan 

masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan 

pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana 

ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat. Dari semua 

fungsi tersebut, Anda sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai 

manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, 

subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, 

jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, 

bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan 

sampah, serta banyak manfaat lainnya. 

2.1.2 Sejarah Pajak Penghasilan 

 Sebelum 1920 pajak pendapatan bagi orang eropa atau (tax patent 

duty), dan untuk orang Indonesia adalah pajak pendapatan yang disebut 

bussness tax. Bussness tax tahun 1878  dikenakan untuk pribumi sebesar 

2% pertahun dari penghasilan, dan 4% pertahun dari penghasilan orang 
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asing asia. Seluruh orang Indonesiayang ikut serta dalam perdagangan 

kecil-kecilan atau eceran baik merupakan subjek dari pajak ini. Yang 

dikecualikan adalah para petani dan buruh yang bekerja pada tanah 

pertanian, kepala desa dan pegawai pemerintahan. 

 Tax patent duty adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan 

yang diperoleh dari usaha pertanian, manufag turing, kerajinan tangan 

atau kegiatan industri di hindia belanda. Pajak pendapatan untuk pertama 

kali dipungut di Indonesia berdasarkan ordonansi pajak pendapatan 1908 

(Ordonantie op de indkom stenbelastiny 1908). Kemudian ordonansi ini 

diganti dengan ordonansi pajak pendapatan 1920. 

 Pada tahun 1920 pendapatan menurut pengertian ordonansi ini 

adalah jumlah keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang atau 

yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang–barang 

bergerak atau tidak bergerak, atau dari kegiatan berdagangan atau 

pekerjaan keilmuan atau pekerjaan lain, baik yang dikerjakan sekali–kali 

atau secara kongtinyu, kegiatan kantor perusahaan, pelayanan, dan dari 

keruntungan lain yang diperoleh setelah dikurangi ongkos–ongkos 

pengeluaran. 

 Pada tahun 1932–1983 Personal income tax ordinance of 1932 

atau (ordonansi pajak pendapatan 1932 sama dengan ordonantie op de 

inkomps tan belasting 1932. Ordonansi pajak pendapatan 1944 ini dalam 

bentuk aslinya disiapkan di Australia oleh pemerintah Hindia Belanda 
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dalam pelarian, sewaktu Indonesia diduduki Jepang.Perubahan–

perubahan maupun tambahan–tambahan yang prinsipil berturut–turut 

dilakukan oleh pemerintah sejak 1960, terakhir UU No.9 Tahun 1970. 

Pada tahun 1984 UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh disyahkan tanggal 31 

Desember 1983 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Kemudian ada 

perubahan atas UU NO.7 Tahun 1983 yaitu disyahkannya UU NO.7 

Tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Tahun 1994 telah lahir pula UU 

NO.10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU NO.7 Tahun 1983 tentang 

PPh sebagai mana telah diubah dengan UU tentangPPh sebagai mana 

telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 1991. Terakhir diubah lagi dengan 

UU NO.17 Tahun 2000 yang berlaku tanggal 1 Januari 2001. (Tindagi, 

Rayzah, 2012). 

2.1.3 Pengertiaan Pajak Penghasilan Dalam UU No.36 Tahun 2008 
 

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban 

pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya 

kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada 

Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan 

kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak. 

2.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan  

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak dan Bentuk 



16 
 

 
 

UsahaTetap. 

Subjek Pajak terdiri dari 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

2. Subjek Pajak Luar Negeri. 

2.1.3.2 Subjek Pajak Dalam Negeri  

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. 

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 

badan lainnya termasuk reksadana. 

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 
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2.1.3.3 Subjek Pajak Luar Negeri  

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; 

2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau; 

3. melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2.1.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

1. Badan perwakilan negara asing; 

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 

mereka, dengan syarat: 

 bukan warga Negara Indonesia; dan 

 di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 

di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 
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 negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat  

 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

 tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

 bukan warga negara Indonesia; dan 

 tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan Dalam UU No.36 Tahun 2008 

2.1.4.1 Pengertian Subjek Pajak Penghasilan  

 Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang 

belum dibagi, badan, dan BUT. Namun, berdasarkan domisilinya subjek 

pajak penghasilan mencakup subjek PPh dalam negeri dan luar negeri. 

(Wirawan, B.Ilyasdan dan Rudi, Suhartono, 2012). 

2.1.4.2 Jenis–Jenis Pajak Penghasilan  

2.1.4.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri  

  Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri (pasal 2 ayat (3) 

Undang–undang PPh adalah:  



19 
 

 
 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. 

b. Badan yang di dirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2.1.4.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri  

                Yang dimaksud subjek pajak luar negeri (pasal 3 UU PPh) 

adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan.  

2.1.4.2.3 Subjek Pajak Yang Tidak Kena Pajak  

 Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 2 (ayat 3) UU 

PPh adalah:  

a. Badan perwakilan negera asing  
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b. Pejabat–pejabat perwkailan diplomatic dan konsulat atau pejabat–

pejabat lain dari negeri asing dan orang–orang yang diperbantukan 

kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama–sama 

mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di 

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar 

jabatan atau pekerjanya tersebut serta Negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik.  

c. Organisasi–organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

keputusan menteri keuangan, dengan syarat:  

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 

d. Pejabat–pejabat perwakilan organisasi international yang 

ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat 

bukan warga negera Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 

kegiatan pekerjaan lain untuk pemperoleh penghasilan di 

Indonesia.  

2.1.4.4 Objek Pajak Penghasilan Dalam UU No.36 Tahun 2008 

 Penghasilan merupakan objek pajak. Penghasilan sendiri dapat 

diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonmis yang diterima 

atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau menambah kekayaan 
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wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Penghasilan yang termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat (1) UU 

No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 

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 lain.  

b. Hadiah dari undian atau pekerjan atau kegiatan, dan penghargaan. 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjualan  

e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya  

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

pengembalian uang 

g. Deviden  

h. Royalty  

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  

j. Penerimaan atau perolehan berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

l. Keuntungan karena seleisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilian kembali aktiva  

n. Premiasuransi  
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o. Iyuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dariwajib pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan yang bebas 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak. (Hidayat, Nur, 2013). 

2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan Dalam UU No.36 Tahun 2008 

2.1.5.1 Besar Tarif Pajak Penghasilan  

 Undang–undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b 

mengatur bahwa tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

adalah sebesar 28% dimana pada ayat (2a) menerangkan bahwa tarif 

sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang mulai 

berlaku sejak tahun pajak 2010. Dalam undang–undang ini juga 

memberikan vasilitas pajak sebgaai mana diatur dalam pasal 17 ayat (1) 

huruf b dan pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 

tarif normal. Pengurangan tarif 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas 

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran brotu sampai dengan Rp. 

4.800.000.000;00 hal ini berarti bahwa untuk penghasilan kena pajak atas 

bagian peredaran bruto diatas Rp. 4.800.000.000;00 sampai dengan Rp. 

50.000.000.000;00 tetap di kenakan normal 25%. 

2.1.5.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan  

 Besarnya pajak penghasilan yang terutang sama dengan tarif pajak 

dikalikan dengan penghasilan kena pajak. 
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PAJAK PENGHASILAN BADAN  

Laba (rugi) sebelum pajak        Rp. XXXX 

Koreksi viskal positif       Rp. XXXX 

Koreksi viskal negatif       Rp.(XXXX) 

Laba yang dikenakan pajak atau penghasilan kena pajak     Rp. XXXX 

Tarif pajak penghasilan badan            tarif       x 

Jumlah pajak penghasilan badan     Rp. XXXX 

Uang muka PPh badan (pasal 25)    Rp. XXXX 

PPh badan lebih (kurang) bayar     Rp. XXXX  

2.1.6 Pengertian Dasar Hukum Zakat 

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-

barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki 

arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan 

perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. 

Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama‟ yang 

mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda , akan tetapi pada 

dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah 

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT 

mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula dari pengertian 

diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari 

PPh = Tarif Pasal 17 UU PPh x Penghasilan Kena Pajak 
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hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan 

memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan 

kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh 

dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu 

beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan. 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT 

mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan 

pelakunya dari dosa dan menunjukan kebenaran imanya, adapun caranya 

dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam 

waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menjadi 

berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau 

tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana 

tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang 

diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan 

dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya 

tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka 

apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung 

hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya 

berarti kita memakan harta haram. 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang 

lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk 

dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (fardhu‘ain) bagi setiap 

muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 
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syariat.36 Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-

Qur‟an, Hadits, serta Ijma’.Landasan hukum dari zakat itu sendiri yaitu al–

Quran dan as–sunnah. (Thamrin, 2014). 

2.1.6.1 Syarat Harta Zakat  

1. Rukun Zakat Rukun 

Zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum  

mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang  berzakat, harta 

yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. 

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus 

mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak 

kepemilikanya, kemudian diserahkan kepemilikanya kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut 

zakat. 

2. Syarat Wajib Zakat  

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah 

memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah 

mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan 

jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat 

merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di 

dalam  harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan 

miskin yang harus ditunaikan zakatnya. 
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Menurut jumhur ulama‟, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat 

adalah sebagai berikut : 

a. Beragama Islam Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya 

berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim 

yang fakir atau miskin.  

b. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non   

muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. 

c. Berakal Sehat dan Dewasa Zakat diwajibakan kepada orang yang 

berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum 

dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung 

jawab hukum. 

d. Merdeka Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada 

seorang muslim yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya 

melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai 

kepemilikan terhadap hata, karena yang memiliki hartanya adalah 

tuanya. 

e. Milik Sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol 

dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain 

pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. 

f. Berkembang Secara Riil atau Estimasi Berkembang secara riil 

adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk 

tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun 

perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah 
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harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti 

emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai 

kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya. 

2.1.7 Zakat dan Pajak  

3.1.7.1 Persamaan Zakat dan Pajak  

1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk 

menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim 

terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya 

belum kuat, di sini Pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan 

memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, bila mereka 

punya kekuatan. 

2) Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara) baik 

pada Perintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Demikian juga 

Zakat, karena pada dasarnya Zakat itu harus diserahkan kepada 

Pemerintah sebagai badan yang disebut dalam al-Qur‟an Amil Zakat. 

3) Di antata ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para 

wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia 

hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan 

kegiatan usahanya. Demikian halnya zakat, adalah selaku anggota 

masyarakat Islam, Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan 

solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk 

menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam 
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menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia 

menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat 

Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah 

kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas 

pembayaran zakatnya.  

4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke 

masyarakat, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka 

zakatpun  mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang 

lebih luas pada aspek-aspek yang  disebutkan tadi dan aspek-aspek 

lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi 

dan  masyarakat.  

2.1.7.2 Perbedaan Zakat dan Pajak  

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan alQur‟an dan 

hadis. Karena itu kedudukannya adalah sebagai ibadah yang memerlukan 

niat dalam pelaksanaannya.Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 

berdasarkan Undangundang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa 

atau pemerintah.Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kewajiban 

social yang tidak memerlukan niat. 

Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila 

dilanggar mendapat hukuman di akhirat (dosa), sedangkan Pajak 

merupakan kewajiban terhadap Negara yang apabila dilanggarr mendapat 

hukuman keduniaan (penjara). Zakat diwajibkan kepada ummat Islam 

uyang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat baik 
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muslim maupun nono muslim, baik kaya maupun miskin. Kadar kewajiban 

zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis-hadis Nabi SAW, 

sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh Negara sesuai dengan 

kebutuhan. Zakat hanya diserahkan kepada Asnaf yang delapan seperti 

yang ditetapkan semua warga negara dalam bentuk pembangunan 

berbagai sarana untuk kemaslahatan bersama. Zakat tidak mungkin 

dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang 

membutuhkan, sedangkan pajak mungkin saja dihapuskan tergantung 

pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan Negara. 

2.1.7.3 Pembayaran Zakat dan Pajak 

 Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan 

kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah 

yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda 

sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula 

mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Dalam hukum Islam, istilah 

pajak dapat diartikan Al-jizyah, Al-kharaaj, Adhdhariibah dan Al-

usyuriyah.Al-jizyah merupakan suatu bagian kekayaan yang diambil dari 

orang-orang kafir dzimmi sebagai kewajiban baginya, karena telah 

dilindungi keselamatan diri dan hartanya oleh pemerintah Islam.Al-kharaj 

merupakan suatu bagian kekayaan yang telah dikeluarkan oleh setiap 

penduduk yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Islam, bagi yang 

memiliki tanah pertanian atau perkebunan.Sedangkan istilah Adh-

Dhariibah merupakan suatu bagian kekayaan yang dikeluarkan oleh 
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orang-orang kafir yang telah ditaklukan oleh tentara Islam dengan sebutan 

“Ahlu Harbi”.Kalau mereka dibebani pajak 10% dari harta kekayaan, maka 

hal itu disebu Al„usyuriyah. 

 Hal ini sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh 

sebelumnya. Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal 

perpajakan, yaitu: keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.  

a) Tentang Keadilan Ini merupakan prinsip pertama yang wajib 

diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat.  

b) Tentang Kepastian Pengetahuan para subjek pajak tentang 

kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan 

sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun 

sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi 

beban pajak. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan 

kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi 

bahwa kaidah ini sangat jelas. 

c) Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan 

berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka 

akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa 

karena suatu perlakuan yang kurang baik. 

d) Tentang Faktor Ekonomis yang dimaksudkan disini adalah 

ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai 

pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang 

terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat 
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melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi 

terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta 

zakat. Diceritakan, bagaimana para petugas zakat berangkat untk 

mengumpulkan zakat, yang lalu dibagikan kepada yang berhak, 

sehingga ketika mereka pulang pun mereka tidak membawa apa-

apa lagi. Jatah untuk para amilpun di batasi. (Ibid, 2010). 

2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

  

( Gambar 2.1 ) 

         Penelitian ini mengarah pada pokok masalah yaitu 

pemungutan pajak penghasilan dengan tarif yang ditentukan undang-

undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam tinjauan 

hukum islam, dengan menjelaskan teori pajak itu sendiri mulai dari 

pengertian pajak, jenis-jenis pajak, manfaat dan fungsi pajak. 

Penelitian ini mengacu pada pajak penghasilan dalam undang-undang 

No.36 Tahun 2008 dengan melakukan pengumpulan data, observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan memberikan kontribusi maupun 

Penerapan pajak penghasilan dengan  yang Ditetapkan 
undang-undang No.36 Tahun 2008 dan pajak 

penghasilan menurut hukum islam yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 

2009 

PPh dalam Islam  

   Pajak 

PPh. (UU No.36 Tahun 
2008 
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pemahaman melalui landasan teori pajak penghasilan dalam undang-

undang No.36 Tahun 2008. Penelitian ini juga dapat membuktikan 

Kantor Bank BNI Syariah Mandiri, pengumutan pajak penghasilannya 

mengacu dalam tinjauan hukum islam. 

2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian 

2.3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan 

serta menganalisis sistem pajak penghasilan dalam tinjauan hukum islam 

di Bank BNI Syariah Makassar, dan diharapkan mampu memberi saran 

untuk meningkatkan efektivitas pengumutan pajak penghasilan dalam 

tinjauan hukum islam berdasarkan pajak penghasilan UU No.36 Tahun 

2008. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositiveme digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah.Dimana peneliti adalah instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2015). 

2.3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah Kantor BNI Syariah KCP Pettarani 

Makassar selama 2 bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 

2019 sampai dengan 29 September 2019. 
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2.3.3 Data dan Jenis Data 

2.3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung memberikan data.Untuk 

mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara,  

observasi serta kuesioner di kantor BNI Syariah.  

2.3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa struktur organisasi di Kantor BNI Syariah Makassar. 

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

3.3.4.1 Observasi  

Observasi adalah kegiatan yang mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.Disamping 

itu, sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, 

mengamati, dan mencermati suatu perilaku.Dalam penelitian ini dilakukan 

pengamatan atas penerapan sistem pengumutan yang direalisasikan oleh 

BNI Syariah. 

2.3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah  proses memproleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 
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tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara 

dan infroman terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. 

2.3.4.3 Dokumentasi  

  Teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

menomental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data 

yang pengumutan pajak penghasilan dalam tinjauan hukum islam.  

2.3.5 Model Analisis Data 

 Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data 

yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan, baik data primer 

maupun sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah 

dibaca, dipahami, dan diintepretasikan. Oleh karena itu, metode analisis 

data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemmatis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 
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dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah 

dalam yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait sistem pengumutan pajak 

penghasilan di BNI Syariah.  

2. Melakukan pemaparan data dan observasi tentang pengumutan 

pajak penghasilan.  

3. Mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pengumutan pajak 

penghasilan di kantor Bank Syariah Mandiri. 

4. Menyimpulkan sistem pemungutan Pajak Penghasilan, kendala 

serta solusi yang ada dalam pelaksanaan pemungutan atas Pajak 

Penghasilan di Bank BNI Syariah. Kemudian menjadikan saran 

guna meningkatkan efektivitas pengumutan dalam pajak di Kantor 

BNI Syariah tersebut. 

5. Mengajukan saran atas kendala yang ada guna pengumutan pajak 

penghasilan di Kantor BNI Syariah lebih efektif kedepannya.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah 

Bank BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdirinya dan 

berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia karena Bank BNI Syariah 

merupakan bank besar yang pertama membuka unit syariah. 

Pada mula Maret 2000 dibuka tim proyek cabang syariah dengan 

tujuan untuk memperluas segmen pasar. Pada tanggal 29 April 2000 

dibuka lima cabang perdana, saat ini telah terdapat 2 cabang syari‟ah 

prima dan 12 cabang reguler dan 14 KCPS. PT.Bank BNI Tbk membentuk 

Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. 

Dimulai dengan 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, 

Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. 

Tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan load business, 

organisasi unit usaha syari‟ah ditingkatkan menjadi Devisi Usaha 

Syariah(USY). UUS BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp.7,189 

miliar dengan dukungan tujuh cabang. 

November 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai 

“the most profitable islamic bank” dari bank Indonesia berkat kinerja Bank 
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BNI Syariah selama 1 tahun 2003.Berturut-turut UUS BNI mendapatkan 

penghargaan the most profitale bank diantara dua BUS dan delapan UUS. 

Pembentukan tim implementasi bank umum syariah yang akan 

mentransformasikan UUS BNI menjadi PT.Bank BNI Syariah sebagai 

implementasi dari UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah didukung dengan peraturan bank indonesia 

No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pemisahan unit usaha 

syariah dari bank konvensional 

BNI Syariah siap memasuki pasar, awal 2010.Unit syariah Bank 

BNI resmi melakukan pemisahan (spin off) dari induknya. Para pemegang 

saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI Syariah itu 

menjadi bank umum murni syariah. Berdasarkan surat Keputusan 

Guberbur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, PT.Bank BNI Syariah 

resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 19 juni 2010 

dengan 27 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor 

cabang BNI konvensional yang selalu bekerjasama. Pada akhir desember 

2010 berhasil membukukan aset Rp.6,4 triliun,naik 21% dari juni 2010. 

PT. Bank BNI Syariah melakukan laba Rp.66 miliar dengan 

dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu,4 kantor kas,serta lebih 

dari 1.000 syariah channeling outlet BNI ( SCO BNI) dengan total aset 

Rp.8,4 triliun pada akhir desember 2011. 
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3.1.2 Struktur Organisasi dan Job Description 

Susunan Personalia Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Branch Manager 

Pemimpin kantor cabang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin segala kegiatan cabang Syari‟ah 

b. Menyusun arahan kerja bagi aparat cabang bank Syari‟a 

c. Menentukan kebijakan umum BNI syari‟ah sesuai dengan tujuan 

bank 

d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen 

bank. 

2.Unit Branch Internal Control, 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu pimpinan cabang mengendalikan dan mengawasi 

proses. 

b. kegiatan harian dan manajemen bank. 

c. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan 

ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi (aktivitas 

perbankan) 

3. Unit customer service head : 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar 

negeri 15 
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b. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan 

c. Mengelola kas besar 

d. Melayani kegiatan eksternal payment point, kontrol kas, kas 

mobil dan CAPEM (Cabang Pembantu)  

e. Mengelola transaksi giro, tabungan, deposito dan lain-lain 

f. Melayani nasabah inti dan nasabah yang menggunakan jasa-jasa 

bank yang hanya pada waktu transaksi saja atau pada waktu 

jatuh  tempo sesuai kesepakatan dengan artian hanya satu kali 

transaksisaja selebihnya habis sesuai dengan kontrak atau 

kesepakatan yang ada. 

Unit Pelayanan terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Customer Service, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan pemasaran danakonsumen kepada nasabah 

walk ini dan cross/up selling kepada nasabah dana existing. 

b) Memproses pembukaan dan penutupan rekening 

Giro/Tabungan/Deposito 

c) Memproses permohonan gadai/kepemilikan emas dan CCF. 

d) Melaksanakan prinsip APU dan PPT. 

2) Teller, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non 

keuangan terkait 16 rekening dana yang dilakukan melakukan 

melalui Cabang. 
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b) Mengelolah kebutuhan kas harian sesuai dengan ketentuan 

pada kas. 

c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT. 

4. Unit Sales 

Terbagi atas tiga sebagai berikut : 

a. Unit Customer Sales Head, mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan  

Institus/kerjasama lembaga. 

2) Membina hubungan, memantau perkembangan dan 

melakukan cross/up selling kepada nasabah exiting. Khususnya 

nasabah Institusi dan kerjasama lembaga. 

3) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila 

terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh 

SCO. 

4) Mengelolah aktivias pemasaran yang dilakukan petugas Direct 

Sales. 

b. Sales Assistant 

a) Memasarkan produk dan jasa konsumen dan Institusi dan 

kerjasama lembaga 

b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen 

c) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan 

konsumen 17 
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d) Memproses permohonan pembiayaan Talangan Haji. SME 

Financing Head 

e) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses 

permohonan pembiayaan produktif ritel. 

f) Mengelolah pemantauan, melakukan collection dan 

memproses usulan. penyelematan pembiayaan produktif ritel 

dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2. 

g) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan 

produktifkepada Recovery and Remedial Head sesuai 

ketentuan berlaku. 

5. Customer Processing Head 

a. Customer Processing Assistant 

1) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen 

permohonan pembiayaan konsumen. 

2) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses 

permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum 

mengikuti aktivitas sentrasaksi. 

3) Memproses permohonan pembiayaaan konsumen melalui 

aplikasi  proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya. 

4) Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah 

diproses. 

5) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk 

pembiayaan produktif dan konsumen. 
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b. Collection Assistant 

1) Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan 

pembiayaan konsumen dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2, 

termasuk data nasabah non skoring agunan likuid 

2) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan 

konsumen kepada Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan 

berlaku 

6. Unit Operasional 

Terbagi atas dua : 

a. Operasional Head 

1) Financing Support Assistant 

2) Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, 

pengikatan, SKP, Ceklist, asuransi, dokumen to be 

obtained,dll) 

3) Memproses pembukaan dan penutupan rekening 

Giro/Tabungan/Deposito. 

4) Mengelolah penyimpanan dokumen pembiayaan dan 

dokumen jaminan pembiyaan 

5) Mengelolah laporan kepada Regulator terkait debitur 

6) Mengelolah hubungan dengan notaris 

b. Operasional Assistant 

1) Melakukan pembukuan transaksi Cabang 

2) Memproses transaksi kliring 
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3) Mengelolah daftar hitam nasabah 

4) Bertagung jawab terhadap penyelesaian daftar pos terbuka, 

Memproses pembukuan garansi Bank, L/C (letter of credit) dan 

SKBDN (surat berdokumen dalam negeri) 

5) Melaksanakan fungsi financing support assistant apabila 

dibutuhkan. 

7. Recovery & Remedial Head (RRM) 

a. Recovery & Remedial Officer 

1) Melakukan colection kepada nasabah pembiayaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5, dan hapus buku (HB) 

2) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiyaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 

3) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiyaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 

b. Recovery & Remedial Assistant 

1) Melakukan collection kepada nasabah pembiyaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 dan hapus buku (HB) 

2) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 

3) Memproses usulan dan eksekusi penyeleksian nasabah dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 dan hapus buku (HB) 

4) Memproses usulan hapus buku nasbah pembiayaan dengan 

kategori kolekbilitas 3,4,5 
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8. General Affair Head 

1) Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-

transaksi cabang 

2) Mengelola administrasi dan kepegawaian cabang 

3) Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya 

4) Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamatan, supir, 

pelayanan, jaga malam, dll) cabang. 

3.2 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi 

subtansi dari penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan Menurut Hukum Islam 

di kantor BNI Syariah KCP Pettarani, dengan metode analisis yang 

digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.  

Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat 

memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan  dan 

menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilihat dan 

dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dengan  

menggunakan wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian 

yakni di kantor BNI Syariah KCP Pettarani, adapun data yang diperoleh 

sebagai berikut: 

3.3.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

Upaya mengamankan penerimaan Negara yang semakin 

meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih netral, sederhana, 

stabil, lebih memberikan keadilan dan transparasi perlu dilakukan 
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perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang 

dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun 

termasuk: imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan termasuk gaji, 

upah, tunjangan. Hadiah dari undian, laba usaha, deviden, royalty, premi 

asuransi dan objek lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008. Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan ialah bantuan 

atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan 

yang diterima  oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia diatur berdasarkan peraturan pemerintah. 

Hasil wawancara dengan Sylvia ersina, Sub branch manager 

bahwa potensi zakat di Indonesia  sebesar 274 triliun namun yang 

terkumpul hingga Agustus 2018 baru sekitar 1 triliun atau sekitar 1,2% 

saja. Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran membayar zakat 

masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut Kompasiana 

Beyand Blogging hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah umat muslim 
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yang mencapai 207 juta dan dikatakan sebagai Negara dengan populasi 

umat islam tebesar didunia. Seorang muslim yang sudah membayar pajak 

pendapatan maka secara otomatis penghasilan yang dikenakan pajak 

akan berkurang Zakat akan mengurangi penghasilan yang dikenakan 

pajak apabila dibayarkan pada lembaga resmi yang sudah berizin dari 

pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni 

UU No.36 Tahun 2008, UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

PP Nomor 60 Tahun 2010 serta turunan dalam PP Menteri Keuangan dan 

Peraturan Dirjen Pajak. Yang mana menurut peraturan ini bahwa zakat 

atas penghasilan sudah dibayarkan kepada badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat yang  dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dengan demikian bahwa zakat 

dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. 

Ketentuan mengenai bidang perpajakan bagi bidang usaha 

pertambahan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang 

usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha 

berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.  

3.3.2 Pajak Penghasilan Menurut Hukum Islam 

Melaksanakan ketentuan pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan perlu menetapkan peraturan 

pemerintah tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. 
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Usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan 

syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, jasa keuangan syariah dan 

kegiatan usaha berbasis syariah lainnya, hasil penelitian ini diproleh dari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 

Perlakuan Pajak Penghasilan dari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah 

meliputi: penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan 

pajak. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak 

atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan tata 

cara pengenaan pajak penghasilan untuk Usaha Berbasis Syariah diatur 

berdasarkan peraturan menteri keuangan. 

Tranksaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah semakin 

mengalami perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan 

Syariah, asuransi Syariah, obligasi atau surat utang Syariah, instrumen 

pasar modal Syariah, reksadana Syariah, serta kegiatan tranksaksi lain 

yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah 

prinsip hukum islam dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang Syariah. Dibandingkan dengan tranksaksi 

berdasarkan sistem konvensional yang telah dikenal, terdapat perbedaan 

antara tranksaksi berdasarkan prinsip Syariah dengan tranksaksi yang 

dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh 
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usaha berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu; 

kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan 

riba terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan memberikan 

pemberian pinjaman yang diberikan oleh jasa keuangan dengan 

mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha 

berbasis Syariah. Kegiatan tersebut, dalam usaha berbasis Syariah 

dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain : 

a. Tranksaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah; 

b. Tranksaksi jual beli dalam bentuk murabahah, dan ijarah 

muntahiya; 

c. Tranksaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah 

muntahiya bittamlik; dan 

d. Tranksaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh. 

Terdapat antara prinsip Syariah dengan prinsip Konvensional  yang 

menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri 

yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan 

kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Berdasarkan peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009  dengan perlakuan 

yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral 

bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah 

menggunakan tranksaksi berdasarkan prinsip Syariah atau berdasarkan 

sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-
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kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

Syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku 

umum diterapkan atas tranksaksi Syariah yang mendasari kegiatan usaha 

tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 

tentang pajak penghasilan dalam pasal 31D memerintahkan untuk 

membentuk peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan pajak 

penghasilan atas tranksaksi kegiatan usaha berbasis Syariah 

dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas tranksaksi 

sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama 

yang berdasarkan sistem konvensional. Dengan demikian, perlakuan 

pajak penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan 

yang sama ( Level playing field ) bagi wajib pajak suatu industri yang 

sama. 

3.3.3 Penerapan Pajak Penghasilan Undang-Undang No.36 Tahun 

2008 dan Menurut Hukum Islam di BNI Syariah. 

Penerapan pajak penghasilan menurut hukum Islam berdasarkan  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis Syariah dan terdapat pula 

pada pasal 31D undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Dikantor BNI Syariah menerapkan Pajak Penghasilan 
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menurut hukum Islam sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Tranksaksi kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip Syariah semakin mengalami perkembangan 

yang antara lain meliputi kegiatan perbankan Syariah, asuransi Syariah, 

obligasi atau surat utang Syariah, instrumen pasar modal Syariah, 

reksadana Syariah, serta kegiatan tranksaksi lain yang pelaksanaannya 

berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam 

dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

Syariah.  

Perbedaan antara tranksaksi berdasarkan prinsip Syariah dengan 

tranksaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan 

oleh usaha berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

yaitu; kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, 

dan riba terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan memberikan 

pemberian pinjaman yang diberikan oleh jasa keuangan dengan 

mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha 

berbasis Syariah. 

3.4  Pembahasan 

Hasil penelitian ini merupakan suatu proses penelitian lapangan 

dimana peneliti secara langsung melakukan pengamatan, wawancara 
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langsung terhadap objek yang di teliti dengan pemenuhan persyaratan 

administrasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode  

kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan tentang 

bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan Menurut Hukum Islam yang 

diterapkan dikantor BNI Syariah KCP Pettarani.  

Melaksanakan ketentuan pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan perlu menetapkan peraturan 

pemerintah tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. 

Usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan 

syariah, asuransi syariah, pengadilan syariah, jasa keuangan syariah dan 

kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Perlakuan Pajak Penghasilan 

dari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi: penghasilan, biaya, dan 

pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Ketentuan mengenai 

penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari 

kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan tata cara pengenaan pajak 

penghasilan untuk Usaha Berbasis Syariah diatur berdasarkan peraturan 

menteri keuangan. 

 Penerapan Pajak Penghasilan menurut hukum Islam berdasarkan  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pajak Penghasilan kegiatan usaha berbasis Syariah menjelaskan tentang 
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Tranksaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah semakin 

mengalami perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan 

Syariah, asuransi Syariah, obligasi atau surat utang Syariah, instrumen 

pasar modal Syariah, reksadana Syariah, serta kegiatan tranksaksi lain 

yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah 

prinsip hukum islam dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang Syariah.  

Perbedaan antara tranksaksi berdasarkan prinsip Syariah dengan 

tranksaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan 

oleh usaha berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

yaitu; kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, 

dan riba terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan memberikan 

pemberian pinjaman yang diberikan oleh jasa keuangan dengan 

mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha 

berbasis Syariah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

  Penerapan pajak penghasilan yang ditetapkan undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan 

pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 yang tetapkan oleh pemerintah dapat 

dibenarkan hukum islam untuk kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat 

akan negara, zakat dan pajak sama-sama merupakan ajaran agama 

tegasnya tidak berbeda dengan zakat yang merupakan suatu amalan 

ibadah, kedudukan pajak dalam Islam merupakan tindakan atau ajaran 

yang sangat terpuji dalam Islam sebagai salah satu pembiayaan Negara.                

Dengan menggunakan Prinsip Syariah dalam kegiatan perekonomian 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Melaksanakan 

kegiatan usahanya, yaitu; kehalalan produk, kemaslahatan bersama, 

menghindari spekulasi, dan riba terkait dengan prinsip menghindari riba, 

kegiatan memberikan pemberian pinjaman yang diberikan oleh jasa 

keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat 

dilakukan oleh usaha berbasis Syariah. 

4.2  Saran 

  Pajak penghasilan yang merupakan salah satu aspek pemerintah 

Negara Republik Indonesia hendaknya melakukan penerapan secara
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langsung dan dapat diperhatikan sehingga dapat diharapkan dapat 

membangun kesadaran dari kantor-kantor yang berbasis Syariah. Salah 

satu sumber pendapatan dan pembiayaan negara, pajak penghasilan 

hendaknya disosialisasikan baik pada mekanisme maupun peraturan 

Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan terutama Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 kepada masyarakat berdasarkan apa yang 

telah diterapkan.  

  Zakat dan pajak yang merupakan kewajiban masyarakat yang 

harus dipatuhi dan ditaati, dengan adanya Undang-Undang dan pajak 

yang dietapkan oleh pemerintah sebagai implementasi dan penjabaran 

teknis sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak patuh 

karena akibatnya kurangnya sandaran hukum dan pelaksananya. 
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