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PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Al-Qur’an berbicara tentang pokok-pokok ajaran tentang Tuhan, Rasul, 

kejadian dan sikap manusia, alam jagat raya, akhirat, akal dan nafsu, ilmu 

pengetahuan, amar ma’ruf nahi munkar, pembinaan generasi muda, 
kerukunan hidup antar umat beragama, pembinaan masyarakat dan 

penegakan disiplin.1  Selain itu, al-Qur’an berbicara tentang hukum, sosial 
budaya, politik dan ekonomi. Dalam ekonomi, al-Qur’an berbicara tentang 
akad (perikatan), jual beli, riba, hutang piutang, produksi, gadai, sirkulasi 

(peredaran) harta, moral dan etika bisnis bahkan tentang pajak dan asuransi.2  

Namun demikian al-Qur’an bukanlah kitab suci yang siap pakai, dalam arti 

berbagai konsep yang dikemukakan al-Qur’an tersebut tidak langsung dapat 
dihubungkan dengan berbagai masalah tersebut. Ajaran al-Qur’an tampil 
dalam sifatnya yang global, ringkas dan general. Untuk dapat memahami 

ajaran al-Qur’an tentang berbagai masalah tersebut mau tidak mau seorang 
harus melewati jalur tafsir sebagaimana yang telah dilakukan para ulama.3  

Manusia tidak terlepas dari kebutuhan yang berhubungan dengan 

kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan tersebut dalam sekala 

nasional, regional, kelompok maupun individu. Dalam  memenuhi kebutuhan 

terdapat aturan baik aturan secara vertikal maupun horizontal. Aturan yang 

bersifat vertikal dan horizontal telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui al-

Qur’an dan al-Hadis, yang pada tataran berikutnya diperlukan ijtihad sebagai 

                                                           
1
 Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy), (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002). hlm.1-2  
2
 Yusup Azazi & Rusmani, “Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, Volume V, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 98 
3
 Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, hlm. 2. 
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metode pengembangan dan pemahaman dari al-Qur’an dan al-Hadis.4  Salah 

satu bentuk pemahaman dari al-Qur’an adalah tentang zakat dan pajak.  
Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib 

dilaksanakan seorang muslim sebagai pensuci harta mereka, yaitu bagi mereka 

yang telah memiliki harta sampai nisab (batas terendah wajibnya zakat) dan 

telah lewat atas kepemilikan harta tersebut (satu tahun bagi harta simpanan 

dan niaga), atau saat hasil pertanian telah tiba. 

Zakat diwajibkan dengan tujuan untuk meringankan beban penderitaan 

kaum dhu’afa, fakir miskin atau melipur orang-orang yang sengsara, dan 

membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di samping itu 

pemberian zakat dapat merekat tali kasih sehingga tidak timbul ketegangan 

atau gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi di antara orang-

orang kaya dengan orang-orang miskin. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua 

dimensi: Vertikal (ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah) dan horizontal 

(sebagai kewajiban kepada sesama manusia). Sebagaimana disebutkan di 

dalam al-Qur’an Surat al-Taubah (9) ayat 103 : 

 

 ُ ِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن  لَُهْم َوَللاَّ ٌْ ٌِهْم بَِها َوَصلِّ َعلَ ٌٌ َعلٌِمٌ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ   َسِمٌ

 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.5  

 

Begitu juga Firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 : 

 

َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلمَ  َما الصَّ َقاِب َواْلَغاِرِمٌَن َوفًِ إِنَّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوفًِ الرِّ ٌْ َساِكٌِن َواْلَعاِملٌَِن َعلَ
ُ َعلٌٌِم َحِكٌمٌ  ِ َوَللاَّ بٌِِل َفِرٌَضًة ِمَن َللاَّ ِ َوِاْبِن السَّ  َسبٌِِل َللاَّ

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.6  

                                                           
4
 Yusup Azazi & Rusmani, “Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, hlm. 98 

5
 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hlm.  297. 
6
 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, hal.  288. 
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Selain mengatur tentang zakat, al-Qur’an mengatur tentang pajak, hanya 
di dalam al-Qur’an di sebut dengan istilah fa’e. Pajak sudah berjalan sejak 
zaman Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu (al-Qur’an) sampai 

sekarang. Lalu bagaimana istilah pajak termasuk diklaim/disinyalir di dalam al-

Qur’an. Karena pajak termasuk hal yang sangat vital dalam memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan negara termasuk daerah, maka al-Qur’an 
memberikan rekomendasi/dasar dalam penetapan pajak sebagai pendapatan 

suatu negara termasuk daerah..  

Dalam skala nasional, jumlah seluruh penghimpunan zakat yang 

dikumpulkan oleh Baznas, LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seindonesia 

diperkirakan akan mencapai Rp 8,1 Triliun. Dari data yang diperoleh dari 

BAZNAS diperkirakan  pendapatan zakat  mengalami  kenaikan serata 31,8 

persen dari pencapaian tahunan 6,24 Triliun maka kita bisa dapatkan perkiraan 

pencapaian 2018 dapat tembus pada angka Rp 8,1 Triliun.7  

Dalam bidang perekonomian bahwa salah satu sektor pendapatan Kas 

Negara termasuk Kas Daerah yang paling strategis adalah sektor pajak. Dengan 

pajak ini, hendaknya seorang penguasa memanfaatkannya untuk kepentingan 

Negara dan rakyatnya terutama kalangan yang lemah dan miskin. Sehingga 

dengan masuknya pajak, maka kesejahteraan akan terwujud. 

Secara tektual ayat, al-Qur’an tidak menyebutkan istilah pajak, al-Qur’an 
hanya mensinyalir istilah fa’e. Sebagaimana Firman Allah dalam s urat al-Hasyr 

(59) ayat 7 sebagai berikut: 

 

ُْ ْانسْهَياْأَفَاَءَّْللاه ٍِ اب  َٔ ْ ٍِ َساِكٛ ًَ ان  َٔ ْ ٰٗ ان َٛتَاَي َٔ ْ ٰٗ بَ نِِزْ٘ان قُش  َٔ ُسِٕلْ نِهشه َٔ ِّْ ه ْفَهِه ٰٖ ْأَْ ِمْان قَُش  ٍ ِْي ِّ َْسُسٕنِ ٰٗ َْاَْعهَ  ٙ يِبِِٛمَْك

َ تَْ ْفَا ُّ ُ َْع َََْٓاُكى  َيا َٔ ْ ْفَُخُزُِٔ ُسُٕل ْانشه ْآتَاُكُى َيا َٔ ْ ْۚ ُ ُكى  ِْي َُِٛاِء َغ  ْاْل  ٍَ  ٛ ْبَ ُْدٔنَةً ٌَ َْشِذُٚذَُْٚكٕ َ َّْللاه ٌه ْإِ َْۖ َّْللاه اتهقُٕا َٔ ْ ُٕٓاْۚ

 ان ِعقَابِْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa-e) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

                                                           
7
 Editor, Penghimpunan Zakat Baznas 2018 Naik 31,8 Persen, dalam 

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423-penghimpunan-zakat-

baznas-2018-naik-318-persen, diakses pada 15 Agustus 2021 

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423-penghimpunan-zakat-baznas-2018-naik-318-persen
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/12/28/pkfx0i423-penghimpunan-zakat-baznas-2018-naik-318-persen
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tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.8  

 

Di samping al-Qur’an yang mengatur pajak, di Indonesia terdapat 
peraturan yang mengatur tentang pajak. Peraturan tersebut di formulasikan 

dalam bentuk undang-undang mulai dari UUD 1945 pasal 23-A dan UU No. 36 

tahun 2008 tentang Pajak Negara yang disempurnakan dengan Perarturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 . Salah satu  yang diatur 

dalam perundang-undangan tersebut adalah Pajak Penghasilan (Pph) dan 

pengelolaannya. 

Undang-Undang no. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku 

sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa  kali mengalami 

perubahan  dan terakhir kali  di ubah dengan undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan  yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai 

pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan,dalam Undang-undang PPh disebut 

wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang di terima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Peraturan  pemerintah yang 

mengatur tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 

2009. 

Undang-undang Pajak penghasilan (Pph) menganut  asas  materiil, artinya 

penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat 

ketetapan pajak. Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak dipungut 

berdasarkan undang-undang. Asas undang-undang (UU) pajak yang universal 

adalah Undang-undang (UU) pajak harus berdasarkan keadilan dan 

pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, 

non deskriminasi, menjamin kepastian hukum, menjamin kepastian hukum dan 

mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara 

                                                           
8
 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta:Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hlm.  547. 
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Perbedaan dalam bidang perpajakan umumnya terjadi antara perusahaan 

dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, 

karena pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil 

mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Apabila beban pajak 

yang ditanggung oleh perusahaan dirasa cukup memberatkan, maka dapat 

mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan memanipulasi laba perusahaan. Manipulasi ini 

dilakukan agar laba perusahaan tampak sebagaimana yang diharapkan. 

Perusahaan berkeinginan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah, karena perusahaan menganggap pajak adalah 

sebuah beban yang harus diminimalkan dan perusahaan merasa tidak 

memperoleh manfaat setelah pembayaran pajak tersebut. Sebaliknya, 

pemerintah menganggap pajak merupakan sumber penerimaan utama 

pemerintah selain dari sumber penerimaan migas dan non migas.  

Pemungutan haruslah bersifat adil dan netral,9 juga tidak dibenarkan 

apabila membayar perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya 

sangat seragam bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap 

laba setelah pajak (Earning After Taxs/EAT) dan pada akhirnya akan 

berdampak juga pada kinerja keuangan perusahaan. Penilaian atau 

pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan 

yang berupa kegiatan operasional struktur organisasi, dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.10   

Data pajak penghasilan yang merupakan bagian dari pendapatan negara 

selama 10 tahun terakhir disajikan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Data Zakat, Pajak dan Pendapatan Negara 

Tahun Dana Zakat Pajak Penghasilan 

(T) 

Pendapatan Negara 

(T) 

2010 33.125.920.075 357.045,00 992.249,00 

2011 44.168.593.929 431.122,00 1.205.346,00 

2012 21.947.174.902 465.069,60 1.332.322,90 

2013 27.911.168.290 506.442,80 1.432.058,60 

2015 82.272.643.203 602.308,13 1.496.047,33 

2016 97.637.657.910 666.212,40 1.546.946,60 

2017 138.096.290.551 646.793,50 1.654.746,10 

                                                           
9
 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm.  2. 

10
 Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 12 
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2018 153.153.229.174 749.977,00 1.928.110,00 

2019 248.342.677.327 772.265,70 1.955.136,20 

2020 305.347.256.942 670.379,50 1.698.648,50 

Sumber : BPS 

 

Dari tabel diatas jelas terlihat hubungan antara pajak  penghasilan dengan 

pendapatan negara dalam hal ini tercermin dari jumlah atau besarnya jumlah 

penerimaan dari sektor pajak. Setiap tahun jumlah pajak penghasilan yang 

diterima oleh pemerintah semakin bertambah, yang berarti bertambah pula 

pendapatan yang diterima oleh negara. Seperti pada tahun 2010 jumlah pajak 

penghasilan dari 357.045,00 milyar meningkat pada tahun 2011 menjadi 

431.122,00 milyar rupiah. 

Seorang muslim yang berada dinegara yang mayoritas menganut agama 

Islam pasti dihadapkan pada dua kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Di satu 

sisi dia sebagai warga negara yang patuh  kepada negaranya yaitu dengan 

membayar kewajiban berupa pajak, di satu sisi lagi dia juga patuh sebagai 

umat Islam yang membayar kewajiban dalam bentuk Zakat. 

Baik al-Qur’an maupun UU No. 36 tahun 2008 merupakan dasar tentang 
pajak penghasilan dan zakat. Akan tetapi menjadi dilema bagi warga negara 

muslim yang dihadapkan pada dua sisi yaitu antara pajak dan zakat. Sehingga 

ada yang tidak bayar pajak karena sudah membayar zakat. Ada juga yang tidak 

bayar zakat karena sudah membayar pajak. Dari fenomena tersebut penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang diangkat dalam karya ilmiah 

dengan judul Pajak Penghasilan dan Zakat dalam Perspektif Al-Qur’an dan 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 serta Pengaruhnya terhadap 

Pendapatan Negara. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dibuat rumusan 

masalahnya bahwa di dalam al-Qur’an maupun UU No. 36 tahun 2008 

merupakan dasar tentang pajak penghasilan dan zakat. Akan tetapi menjadi 

dilema bagi warga negara muslim yang dihadapkan pada dua sisi yaitu antara 

pajak dan zakat. Sehingga ada yang tidak bayar pajak karena sudah membayar 

zakat. Ada juga yang tidak bayar zakat karena sudah membayar pajak. Dari 

rumusan masalah tersebut di atas, agar tidak terlalu melebar maka penulis 

membatasi masalah tersebut yang dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perspektif al-Qur’an tentang Pajak terutama Pajak Penghasilan 

(PPh) dan Zakat ? 

2. Bagaimana Perspektif UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) ? 

3. Bagaimana pengaruh pajak penghasilan (PPh) dan zakat terhadap 

pendapatan Negara secara kuantitatif ?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif al-Qur’an tentang 
Pajak Penghasilan (PPh) dan Zakat   

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Perspektif UU No. 36 

tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)   

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh pajak penghasilan (PPh) 

dan zakat terhadap pendapatan Negara secara kuantitatif. 

 

D. KEGUNAAN  PENELITIAN 

Adapun kegunaan penelitian atau signifikansi penelitian ini diharapkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah yang berharga dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Islam 

dalam  hal ini khususnya adalah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia 

sebagai hasil akhir dari proses penegakan hukum dan keadilan di 

lingkungan masyarakat. Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian 

ini nantinya akan dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para 

peneliti berikutnya untuk mengembangkan teori-teori baru tentang 

analisis Kajian Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan 

sumbangan pemikiran dalam upaya pembinaan hukum Ekonomi Islam baik 

bagi para mahasiswa, praktisi lembaga keuangan syariah non bank, dan 

peminat kajian Hukum Ekonomi Syariah maupun para investor sebagai 

praktisi yang selalu berhubungan dengan berbagi persoalan hukum 

tentang investasi di masyarakat, khususnya dalam hal materi Hukum 

Ekonomi Islam. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pendekatan Al-Qur’an 

Secara tektual ayat, al-Qur’an tidak menyebutkan istilah pajak, al-Qur’an 
hanya mensinyalir istilah fa’e. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Hasyr 

(59) ayat 7 sebagai berikut: 

 
انْ  َٔ ْ ٰٗ ان َٛتَاَي َٔ ْ ٰٗ بَ نِِزْ٘ان قُش  َٔ ُسِٕلْ نِهشه َٔ ِّْ ه ْفَهِه ٰٖ ْأَْ ِمْان قَُش  ٍ ِْي ِّ َْسُسٕنِ ٰٗ َُْعهَ َْاَْياْأَفَاَءَّْللاه  ٙ يِبِِٛمَْك ْانسه ٍِ اب  َٔ ْ ٍِ َساِكٛ ًَ

ا َٔ ْ َ تَُٕٓاْۚ ْفَا ُّ ُ َْع َََْٓاُكى  َيا َٔ ْ ْفَُخُزُِٔ ُسُٕل ْانشه ْآتَاُكُى َيا َٔ ْ ْۚ ُ ُكى  ِْي َُِٛاِء َغ  ْاْل  ٍَ  ٛ ْبَ ُْدٔنَةً ٌَ َْشِذُٚذَُْٚكٕ َ َّْللاه ٌه ْإِ َْۖ َّْللاه تهقُٕا

 ان ِعقَابِْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa-e) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.11  

 

Ayat tersebut sangat erat hubungannya dengan pajak, karena pajak 

merupakan bagian dari fa’e. sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abi Najih 
yang dikutip oleh Al-Qurtubi bahwa harta itu ada tiga macam:12   

a. Ghanimah, yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-

orang kafir melalui peperangan, pemaksaan dan penaklukan. 

                                                           
11

 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, hlm.  547. 
12

 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby. Tafsir Al-Qurtuby, Jilid XVIII, 

(Mesir:Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 14. 

BAB 2 
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b. Fa’e, yaitu harta orang kafir yang diberikan kepada kaum muslimin secara 
suka rela tanpa ada peperangan dan pengerahan (kuda dan unta), seperti: 

kompensasi perdamaian, pajak, kharaj dan usyuur yang diambil dari 

pedagang-pedagang kafir. Demikian pula dengan harta yang ditinggalkan 

orang kafir, atau harta warisan salah seorang dari mereka yang meninggal 

di negeri Islam, sementara dia tidak mempunyai ahli waris. 

c. Sadakah, yaitu harta yang diambil dari kaum muslimin untuk menyucikan 

harta mereka, misalnya sedekah dan zakat.  

 

Dari teori tersebut di atas, jika melihat pengertian fa’i, maka salah satu 
yang termasuk pada kategori fa’i adalah pajak, termasuk pajak penghasilan. 
Karena pajak penghasilan  ini diperoleh tanpa peperangan, sebagaimana fa’i. 
Dalam bidang perekonomian bahwa salah satu sektor pendapatan Kas Negara 

termasuk Kas Daerah yang paling strategis adalah sektor pajak. Dengan pajak 

ini, hendaknya seorang penguasa memanfaatkannya untuk kepentingan 

Negara dan rakyatnya terutama kalangan yang lemah dan miskin. Sehingga 

dengan masuknya pajak, maka kesejahteraan akan terwujud.  

Selain tentang Pajak, al-Qur’an mengatur tentang zakat, Sebagaimana 
Firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103: 

 

ٌٌ عَ ُخْذ ِمْن  ُ َسِمٌ ِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُهْم َوَللاَّ ٌْ ٌِهْم بَِها َوَصلِّ َعلَ لٌِمٌ أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ  

 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.13  

 

Begitu juga Firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 : 

 

َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلَعامِ  َما الصَّ َقاِب َواْلَغاِرِمٌَن َوفًِ إِنَّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوفًِ الرِّ ٌْ لٌَِن َعلَ
ُ َعلٌٌِم َحِكٌمٌ  ِ َوَللاَّ بٌِِل َفِرٌَضًة ِمَن َللاَّ ِ َوِاْبِن السَّ  َسبٌِِل َللاَّ

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 
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 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta:Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hlm  297. 



 

12 | Pajak Penghasilan dan Zakat  

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.14  

 

2. Teori Hukum Pemungutan Pajak 

Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau 

teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan 

pajak:15  

a. Teori Asuransi  

Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran 

premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi 

orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan 

keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak 

ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini 

adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari 

negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh 

negara tidak terdapat hubungan langsung. 

 

b. Teori Kepentingan 

 Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” 
atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar 

“kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak 
yang harus dibayar. 

 

c. Teori Daya pikul. 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung 

makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-

masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur 

objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan 

besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. So, mungkin sama-sama 

berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. 

Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status 

kawin dan jumlah tanggungannya). 
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 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah,, hlm  288. 
15

 Neneng hartati  Pengantar Perpajakan, hlm. 10-13. 
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d. Teori Bakti. 

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa  warga negara membayar 

pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban 

mutlak. 

 

e. Teori Asas Daya Beli.  

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil 

daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, 

kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk 

memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu 

(misal kesejahteraan). 

 

3. Pemungutan Pajak menurut Hukum Islam 

Keharaman  pajak berikut dalil-dalilnya sehingga menjadi jelas bahwa 

hukum asal pajak adalah haram. Namun ada kondisi-kondisi tertentu pajak 

boleh diterapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut, 

a. Hendaknya adil artinya kewajiban membayar pajak didistribusikan di 

antara rakyat dengan adil, tidak hanya dibebankan pada kelompok orang 

kaya tertentu. Pajak hanya boleh dibebankan atas orang-orang kaya, 

masing-masing orang sesuai dengan tingkat kekayaannya. Tidak boleh 

membebankan pajak atas fakir miskin. Tidak boleh membebankan pajak 

atas semua orang, baik kaya ataupun miskin.  

b. Hendaknya Baitul Mal yang pada era sekarang disebut kas negara dalam 

kondisi kosong. Sehingga jika kas negara berlimpah ruah dikarenakan 

sumber pendapatan negara yang lain maka tidak boleh mewajibkan pajak 

atas rakyat. Pajak dalam kondisi kas negara berlimpah itu dinilai sebagai 

pajak yang haram bahkan tergolong dosa besar.  

c. Pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika 

menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh 

menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua 

waktu.  

d. Dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara dalam hal-hal yang 

bermanfaat secara real bagi rakyat, tidak ada yang dipergunakan untuk 

maksiat atau untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat semisal 

dana yang dikeluarkan negara untuk kepentingan artis, seniman atau 

pemain sepak bola.  

 

Contoh dari penerapan pajak jenis ini adalah apabila Baitul Mal (Kas 

Negara) dalam keadaan defisit sementara ada kebutuhan negara yang harus 

dipenuhi dan mendesak seperti keperluan jihad dan keperluan pasukan dalam 
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menjaga perbatasan dalam rangka mempertahankan negara atau membantu 

daerah yang terkena bencana sehingga dibutuhkan adanya suntikan dana 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

4. Teori Pajak  

a. Pengertian Pajak  

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya 

dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
16

  

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan 

pendapatan para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan 

tujuan yang sama adalah sebagai berikut: 

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo: “Pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.”17  

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa: “Pajak adalah 
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara 

yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara 

umum”18  

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo: 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.”19  

                                                           
16

 Mardiasmo. Perpajakan. (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2010), hlm. 22-23. 
17

 Mardiasmo. Perpajakan., hlm. 1 
18

 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus. (Salemba Empat.,Yogyakarta, 2009), hlm. 1. 
19

 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, Jakarta, 2017), hlm. 3. 
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Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia 

(2009:1) Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to 

depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference 

to special benefit conperred. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, 

kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk 

kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus 

conperred. 

 

b. Ciri-ciri Pajak 

Menurut Mulyo Agung, Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:20  

1) Iuran rakyat ke Negara.  

2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan.  

3) Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

secara langsung oleh pemerintah.  

4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membayar public investment. 

6) Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 

 

Menurut Zain, ciri-ciri pajak sebagai berikut:21  

1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh 

pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

2) Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ali dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut 

pajak/administrasi pajak).  

3) Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan.  

4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakan oleh para wajib 

pajak.  

 

                                                           
20

 Mulyo Agung, Perpajakan Indonesia, (Bandung: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), hlm. 16 
21

 Moh. Zain, Manajemen Perpajakan. (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm.12 
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5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara 

yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial 

(fungsi mengatur/regulatif). 

 

Menurut Mardiasmo, ciri – ciri Pajak adalah:22  

1) Iuran dari rakyat kepada Negara.  

2) Berdasarkan undang-undang.  

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk.  

4) Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 

 

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang 

sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan 

pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran 

pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Berikut 

jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan: 

1) Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).  

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

6) Penerimaan cukai. 

 

c. Jenis Pajak 

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:23  

1) Berdasarkan golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu: 

a) Pajak Langsung 

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di 

bebankan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: 

PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang dipungut melalui perantara tanpa langsung kepada wajib 

pajaknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

                                                           
22

 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi,  2011), hlm. 25 
23

 Siti Resmi,  Perpajakan, Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 7-8. 
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2) Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas: 

Jenis pajak berdasarkan undang- undang dibedakan berdasarkan  sifatnya 

dibedakan menjadi :24 

a) Pajak Subjektif 

Merupakan pajak yang dipungut lebih berorientasi kepada subjeknya 

daripada objeknya. Pajak tersebut terdiri dari pajak penghasilan 

b) Pajak Objektif 

Merupakan pajak yang lebih berorientasi kepada objeknya daripada 

subjeknya. Pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (Ppn BM) 

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas: 

Jenis pajak berdasarkan undang- undang dibedakan berdasarkan  lembaga 

pemungutnya dibedakan menjadi25  

a) Pajak Negara  

Pajak yang dipungut oleh pemerintah negara masuk ke kas negara dan 

digunakan untuk kepentingan negara. Pajak tersebut terdiri dari Pajak 

Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah (Ppn BM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

b) Pajak Daerah  

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masuk kas daerah dan 

digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak tersebut terdiri dari Pajak 

hotel, restaurant, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan(BPHTB), dan lain sebagainya. 

 

d. Wajib Pajak 

1) Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak 

adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak 

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut 

Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan.26  

                                                           
24

 Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, (Bandung: Penerbit Pusaka Setia, 2015), hlm. 392. 
25

 Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, hlm. 392. 
26

 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2010), hlm. 34 
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2) Jenis Wajib Pajak 

Wajib Pajak terdiri atas: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak 

yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak 

bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive 

income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), 

yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan 

mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-

undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang 

merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib 

pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu :  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie 

Kering.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan 

seperti Bunga pinjaman, royalti.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.  

 Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan 

dari luar negeri. Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24. 8) Wajib pajak 

orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai 

sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha 

rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter. 

2. Wajib Pajak Badan Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat 

Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 

2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma , 

kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga 
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dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

 

3) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo, . Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:27   

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.  

b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP).  

c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.  

d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.  

e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.  

 

Menurut Mardiasmo,  hak-hak wajib pajak sebagai berikut:28  

a) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 

ketetapan pajak.  

b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.  

c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.  

d) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  

e) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 

 

e. Pajak Penghasilan 

1) Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (Pph) merupakan pajak yang dikenakan terhadap 

penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak atau wajib pajak selama satu 

tahun pajak berjalan.29  Pajak penghasilan secara umum banyak jenisnya 

bergantung pada penghasilan tersebut diperoleh.30 Karena penghasilan yang 

menjadi objek pajak penghasilan berasal dari berbagai objek yang dapat 

dikategorikan sebagai penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak yang bersangkutan. 
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 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 70 
28

 Mardiasmo, Perpajakan, 72 
29

 Siti Resmi, Perpajakan, hlm. 74 
30

 Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, hlm. 87. 
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2) Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak adalah orang atau badan serta Badan Usaha Tetap yang 

berada di suatu daerah pabean yang mempunyai kewajiban untuk membayar 

pajak. Subjek pajak terbagi dalam :31   

a) Orang Pribadi; 

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak; 

c) Badan, Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan didirikan di Indonesia 

seperti Perseroan, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, Organisasi dan lain-lain; 

d) Badan Usaha Tetap. 

 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi : 

a) Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri atas orang pribadi, Badan 

dan warisan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) 

b) Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri atas orang pribadi, Bentuk 

Usaha Tetap yang dimiliki oleh warga Negara Asing (WNA). 

 

3) Objek Pajak Penghasilan  

Yang menjadi objek pajak dari Pajak penghasilan (Pph) adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,  yang 

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.32  

Termasuk dalam penghasilan adalah sebagai berikut : 

a) Penggantian atau imbalan atas pekerjaan seperti gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, bonus, komisi, uang pensiun, dan lain-lain. 

b) Hadiah atau penghargaan 

c) Laba usaha 

d) Keuntungan karena penjualan 

e) Bunga 

f) Dividen 

g) Royalti 

h) Sewa dan penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta, dan lain-

lain.  
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 Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, hlm. 403 
32

 Siti Resmi, Perpajakan, hlm. 80 
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5. Teori Zakat 

a. Definisi Zakat 

Zakat menurut bahasa, berarti nama’= kesuburan, thaharah = kesucian, 
barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier = mensucikan. Syara’ 
memakai harta tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat 

diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah 

Harta yang dikeluarkan itu dengan sebutan zakat. Kedua, zakat itu merupakan 

suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Demikianlah Ibnul ‘Arabi 
menjelaskan pengertian zakat.33 

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan 

berkembang.34  Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan 

dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini 

dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati 

itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah 

(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).35  

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, 

sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha’ (ahli fikih), tercatat beberapa 
redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang 

dikemukakan oleh para fuqoha’ adalah: 
Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah 

mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat 

yang dapat dicegah syara’ untuk mentasharufkan kepadanya.36  

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah 

yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena 

dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk 

memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau 

menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan 

berbagai kebajikan.37  

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para 

aghniya’ (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) 

dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan 

keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan 
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 Hasbi ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : PT Pustaka Rizky Putra, 1999), Hlm. 03 
34

 Didin Hafidhudhin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1998), hlm.13 
35

 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 41 
36

 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, hlm. 5 
37

 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

hlm. 7 
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untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi 

muzakki (pemberi / pembayar zakat).38  

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan 

persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu 

pula.39  

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat 

sebagai berikut:40  

1) Muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat. 

2) Merdeka. Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, 

tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. 

Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. 

3) Harta itu mencapai nishab. Nishab adalah jumlah atau berat minimal yang 

harus dimilikin oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. 

4) Harta itu sampai haul. Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, 

ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. 

5) Harta itu adalah miliknya secara penuh/sempurna. Maksudnya adalah 

harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil 

kejahatan. 

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 juga menyebutkan bahwa 

setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan 

yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. 

 

b. Dalil- Dalil Berzakat 

Di dalam Al-Quran, ada banyak sekali dalil yang berkaitan dengan perintah 

berzakat. Diantaranya Al-Baqarah ayat 177, 267, 43 Al-Ma'idah ayat 55, At-

Taubah ayat 5, 34-35, 103, Al-Mu'minun ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman 

ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7.[9] 

Di bawah ini, adalah beberapa dalil Quran sehubungan dengan kewajiban 

zakat: 

 

َن   ٌْ اِكِع ٌَ الرَّ ٰكوَة َواْرَكُعْوا َم ٰلوَة َوٰاُتوا الزَّ ُموا الصَّ ٌْ ٣٤ -َواَقِ  
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“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang 

yang rukuk.” (Al-Baqarah 2:43)  

 

  ُ ِهْمْۗ ِانَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن لَُّهْمْۗ َوَللّاٰ ٌْ ِهْم بَِها َوَصلِّ َعلَ ٌْ ٌٌ ُخْذ ِمْن اَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ ٌْ  َسِم
ٌم  ٌْ ٤ٓٔ -َعلِ  

 

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 

Maha Mengetahui.” (At-Taubah (35): 103 

 

ٰلوَة وَ   ُمْوَن الصَّ ٌْ ٌُقِ َن  ٌْ َن ٰاَمُنوا الَِّذ ٌْ ُ َوَرُسْولُٗه َوالَِّذ ُكُم َللّاٰ ٌُّ َما َولِ ٰكوَة َوُهْم َراِكُعْوَن ِانَّ ٥٥ -ٌُْؤُتْوَن الزَّ  

 

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 

yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk 

(kepada Allah).” (Al-Ma’idah (5): 55)  

 

ُتْوَن ۞ َوُهَو الَِّذْيْٓ   ٌْ ْرَع ُمْخَتلًِفا اُُكلُٗه َوالزَّ ْخَل َوالزَّ النَّ َر َمْعُرْوٰشٍت وَّ ٌْ َغ ْعُرْوٰشٍت وَّ ٍت مَّ اَْنَشاَ َجّنٰ
 ٖۖ ْوَم َحَصاِده  ٌَ ْٓ ِاَذآْ اَْثَمَر َوٰاُتْوا َحقَّٗه  َر ُمَتَشابٍِهْۗ ُكلُْوا ِمْن َثَمِره  ٌْ َغ اَن ُمَتَشابًِها وَّ مَّ ٌُِحبُّ َوََل ُتْسِرفُوْ َوالرُّ ٗه ََل  ا ِْۗانَّ

َنَۙ  ٌْ ٣ٔٔ -اْلُمْسِرفِ  

 

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang 

tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun 

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). 

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada 

waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (al-An'am 6:141) 

 

Selain itu terdapat juga beberapa hadist yang berkaitan dengan Perintah 

Berzakat, diantaranya adalah sebagai berikut : 

 
 ْٓ ِْصهَّْٗللاْعهّْٛٔسهىَْصَكاةَْاَن فِط ِش;ْطُ اْقَاَل:ْ)ْفََشَضَْسُسُٕلَّْللَاه ًَ ُٓ ُ َُْع َّْللَاه َٙ َْعيِبهاٍسَْسِض ٍِ ْاِب  ٍِ َع َٔ َشةًََْ

َْٔ فَِج,ْ انشه َٔ ْ,ِٕ ْاَنههغ  ٍَ ائِِىِْي َذْنِهصه اَْاْبَع  ْأَده  ٍ َي َٔ َْصَكاةٌَْيق يِبُٕنَةٌ,ْ َٙ ِٓ ََلِةْفَ اَْاْقيَِب َمْاَنصه ْأَده  ٍ ًَ ,ْفَ ٍِ َساِكٛ ًَ ةًْنِه  ًَ طُع 
َذقَاِت.ْ( ْاَنصه ٍَ َْصَذقَةٌِْي َٙ ِٓ ََلِةْفَ َحُّْاَن َحاِكىُْْْْاَنصه َصحه َٔ َْياَجّ ,ْ ٍُ اب  َٔ َد,ْ ُٔ اُِْأَبَُْٕدا َٔ َس  

 

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang 

berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan 

bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum 
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sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barang siapa mengeluarkannya 

setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah 

 

ًَّ  صلى َللا علٌه وسلم َقاَل لَُهَما: ) ََل َتأُْخَذا  بِ ُ َعْنُهَما; أَنَّ اَلنَّ ًَ َللَاَّ ; َوُمَعاٍذ َرِض َوَعْن أَبًِ ُموَسى اَْْلَْشَعِريِّ ََ
 , ًُّ َبَرانِ ْمِر (  َرَواهُ اَلطَّ بٌِِب, َوالتَّ ِعٌِر, َواْلِحْنَطِة, َوالزَّ َدَقِة إَِلَّ ِمْن َهِذِه اَْْلَْصَناِف اَْْلَْرَبَعِة: اَلشَّ فًِ اَلصَّ

 َواْلَحاِكم ُ 

 

Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan 

mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur 

kering, dan kurma." Riwayat Thabrani dan Hakim. 

 

َن َفَقاَل َعِن اْبِن َعَباٍس َقاَل    ٌْ َة َكُبَر َذلَِك َعلَى اْلُمْسلِِم َهِب َو اْلفِضَّ ْكنُِزْوَن الذَّ ٌَ َن  ٌْ ا َنَزلَْت َوالَِّذ لَمَّ
ِة َفَقاَل إِ  ٌَ ُه َكبَِر َعلَى اَْصَحابَِك َهِذِه اْلَ ًَ َللاِ اَنَّ ابِ ٌَ ُج َعْنُكْم َفاْنَطلََق َفَقاَل  ْفرِ ُعَمُر اََنا اَُفرِّ ٌَ كوَة نَّ َللاَ لَْم  ِض الزَّ
َث َوَذَكَر َكلَِمًة لَِتُكْوَن لَِمْن َبْعدَ  ٌْ َما َفَرَض اْلُمَواِز ًَ ِمْن اَْمَوالَُكْم َوِانَّ َبا َما َبقِ ٌِّ ٌَُص ُكْم. ) رواه ابوداود و كذا ِاَلَّ لِ

 ( الشكوة
 

Ibnu Abbas ra. berkata, “Ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas 
dan perak diwahyukan , kaum muslimin merasa sangat susah. Maka Umar ra. 

berkata, “Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian.” Iapun pergi dan berkata 
kepada Nabi saw, “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi 
sahabatmu.” Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan 

zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya 

mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.(HR. Abu Daud) 

 

c. Jenis Zakat 

Terdapat dua jenis zakat dikeluarkan oleh orang islam yaitu zakat fitrah 

dan zakat harta.41  

1) Zakat Fitrah  

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya 

idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. 

Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran 

dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, 

pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari 

makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur 

kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat 

fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. 
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Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan doso yang mungkin ada 

ketika seseorang melakukan puasa ramadhan. 

 

2) Zakat Maal 

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan 

hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki 

dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 

menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, 

hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil 

pendapatan dan jasa, serta rikaz. 

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam 

lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan 

perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil 

tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari 

zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis Asuransi, 

dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal:42  

a) Zakat Hewan ternak 

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah: 

1) Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan 

yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor 

untuk kambing atau domba.  

2) Telah melewati waktu satu tahun (haul). 

3) Digembalakan di tempat umum. 

4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula 

dipekerjakan 

 

b) Zakat Emas dan Perak 

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu: 

1) Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. 

Nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 

gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nis{ab perak adalah 595 

gram. 

2) Telah mencapai haul. 
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c) Zakat perdagangan 

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:  

1) Niat berdagang  

2) Mencapai nisab  

3) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari 

zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.  

4) Telah mencapai 1 tahun 

 

d) Zakat hasil pertanian 

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah: 

1) Pengeluaran zakat setiap panen.  

2) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak 

diairi dengan irigasi. 

 

e) Zakat Investasi 

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Senilai 85 gram emas.  

2) Telah genap setahun.  

3) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun 

 

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan Pemanfaatan Dana Zakat  

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan 

ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahik). 3mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu 

delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. 

Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:43  

1) Faqir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) 

dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

2) Miskin, adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi 

kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.  

Yusuf Al Qardlawy mendefinisikan yang termasuk golongan fair miskin 

adalah: 

a) Fakir miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, 

atau  
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b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk 

dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi 

separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau 

c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi 

separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak 

untuk seluruh kebutuhan. 

3) Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan 

mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq. Adapun terkait 

dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: 

a) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum 

muslim, maka dipersyaratkan beragama Islam bagi petugasnya.  

b) Mukalaf, yang dewasa dan berakal.  

c) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk 

mengurus harta kaum muslimin.  

d) Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, 

maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.  

e) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan 

tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia karena 

tidak mampu bekerja dengan profesional. 

4) Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru 

masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua 

tahun.  

5) Riqab, adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan 

mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan riqab 

atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh 

tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan 

zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya afar menjadi orang 

yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia 

diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak mukatab (budak 

yang telah ditetapkan harga pembebasannya). 

6) Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab 

tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya 

berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, 

bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.  

7) Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui 

berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang 

intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.  
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8) Ibnu Sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan 

perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang 

kehabisan belanja dalam perjalanan dan taka da tempat untuk meminta 

bantuan atau taka da orang yang mau membantu, walaupun dia seorang 

yang kaya di kampungnya. Menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak 

membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, 

jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. 

Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh 

diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil. 

 

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

1) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh 

mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.  Konsumtif kreatif, yaitu 

zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain jenis barang semula, misalnya 

beasiswa.  

2) Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.  

3) Produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk 

modal, baik untuk pembangunan suatu proyek social maupun 

menambah ,modal pedagang untuk berwirausaha.  

 

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pendayagunaan zakat ialah zakat 

dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, baik dalam bentuk barang 

maupun hal yang bersifat produktif. 

 

e. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi 

hablum minallah dan hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai oleh Islman di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:44  

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan 

hidup serta penderitaan.  

2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.  

3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan 

manusia pada umumnya.  

4) Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.  

5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-

orang miskin.  
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6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam satu masyarakat.  

7) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri sendiri, terutama 

pada mereka yang punya harta.  

8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan 

hak orang lain yang ada padanya.  

9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social. 

 

Adapun hikmah zakat sebagai berikut:45  

1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para 

pendosa dan pencuri.  

2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk 

bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa 

mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.  

3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih 

seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.  

4) Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang 

telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat 

harta kekayaan). 

 

6. Teori Pendapatan Negara 

a. Definisi Pendapatan Negara 

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai 

sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka 

pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau 

penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, 

retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, 

dll.46  Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non 

pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 
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 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm. 85. 
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 Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Pendapatan Negara, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),  hlm. 
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Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak 

adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari 

pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan 

dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai 

sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk 

angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting 

yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan 

meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan 

ekonomi negara.47  

 

b. Sumber – Sumber Pendapatan Negara 

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua 

sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.  

1) Pendapatan pajak 

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada 

pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara 

langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai 

jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan 

yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis 

pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib 

membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang 

menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. 

Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah- 

pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting 

adalah pajak impor dan pajak penjualan. 

Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah:  

a) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)  

 Pajak penghasilan (PPh) 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)  

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

 Bea Materai  

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) g) Bea Masuk  

 Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya  
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 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 168. 
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b) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah 

daerah)  

 Pajak daerah propinsi  

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;  

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);  

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di 

Atas Air,  

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan.  

 Pajak Daerah Kabupaten/Kota  

a. Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) 

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame  

e. Pajak Penerangan Jalan  

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

 

2) Pendapatan non pajak  

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. 

Pendapatan non pajak berasal dari:  

a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara 

lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin)  

b) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam 

yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, 

antara lain royalti di bidang pertambangan)  

c) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan 

(antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana 

pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam 

BUMN)  

d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah 

(antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan 

pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan 

paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)  

e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara 

dan denda) 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

Dari teori tersebut di atas, jika melihat pengertian fa’i, maka salah satu 
yang termasuk pada kategori fa’i adalah pajak, termasuk pajak penghasilan. 
Karena pajak penghasilan  ini diperoleh tanpa peperangan, sebagaimana fa’i. 
Dalam bidang perekonomian bahwa salah satu sektor pendapatan Kas Negara 

termasuk Kas Daerah yang paling strategis adalah sektor pajak. Dengan pajak 

ini, hendaknya seorang penguasa memanfaatkannya untuk kepentingan 

Negara dan rakyatnya terutama kalangan yang lemah dan miskin. Sehingga 

dengan masuknya pajak, maka kesejahteraan akan terwujud. Pendapatan 

Negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tentu akan dipengaruhi oleh besar kecilnya pajak yang merupakan 

bagian dari pendapatan negara. 

Hubungan antara pajak dan zakat dilihat dari sisi al-qur’an dan UU pajak 

penghasilan no 38 tahun 2008 dapat digambarkan dalam bentuk kerangka 

berpikir seperti tertera dibawah ini : 

 

 
 

C. HIPOTESIS 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo  dan 

thesis. Hupo artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah 

keberadaannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. 48   Jadi 

hipotesis merupakan pernyataan atau teori yang bersifat sementara. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 
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 Husaini dan Purnomo, Pengantar Statistika, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), h. 119 
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relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.49  Berdasarkan hasil pengujian inilah akhirnya kesimpulan 

akan dibuat apakah menerima hipotesis jika terjadi kesesuaian hipotesis 

ataukah menolaknya yang tidak memperlihatkan kesesuaian dengan 

hipotesis.50  

Adapun bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Pajak (Pph) dan Zakat tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Negara  

Ha1 : Pajak (Pph) dan Zakat berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Negara. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2009). hlm. 

64. 
50

 Sudjana, Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga II, (Bandung: PT Tarsito, 2001), hlm.133. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan  pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif sehingga diperoleh signifikansi perbedaan kelompok 

yang diteliti. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

pelaksanaan pajak dan zakat terutama tentang pengaruhnya kepada 

pendapatan negara. Jangka waktu penelitian ini ialah enam bulan dimana 

dalam enam bulan tersebut peneliti akan melihat kondisi di lapangan dengan 

melakukan observasi dan pengumpulan data yang diperlukan. 

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada  Kantor Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat 

dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diwakili oleh kota Bandung dan 

Kabupaten Sumedang. Sedangkan waktu penelitian dibutuhkan 12 bulan yang 

dilakukan pada bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020. 

 

C. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung, yaitu melalui 

interview yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Dirjen Pajak Jawa Barat 

dan BAZNAS yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Di samping 

itu data primer diperoleh secara teoritik yaitu al-Qur’an sebagai dimensi 
kewahyuan dan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan (Pph). Kitab-

kitab Tafsir dan Kitab-kitab Fikih klasik yang ada hubungannya dengan pajak, 

seperti Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an (Tafsir Al-Qurtubi) karangan Abi 

Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, Al-Fiqhu Al-Islam wa 

Adilatuhu karangan Wahbah Zuhaily. 

BAB 3 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data olahan dari instansi 

yang bersangkutan atau dalam hal ini data tertulis dari Dirjen Pajak Jawa Barat 

dan BAZNAS Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Selain itu data yang 

berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian untuk mendukung hasil penelitian. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke objek 

penelitian, teknik yang digunakan meliputi: 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) dengan Dirjen Pajak, para wajib pajak baik orang 

pribadi dan Badan, para Muzakki dan mustahik zakat dan BAZNAS Kota 

Bandung dan Jakarta. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan 

untuk dijadikan data penelitian. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan 

mengenai keadaan atau fenomena yang dijumpai di lapangan, observasi 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

Di samping itu, teknik pengumpulan data berupa teknik kepustakaan yaitu 

pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan 

cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik 

yang tertuang dalam al-Qur’an, kitab-kitab/buku-buku dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan pajak. 

 

E. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 
1. Penelitian Kualitatif 

Dari data-data yang telah terkumpul, langkah berikutnya dalam penelitian 

ini adalah melakukan pengolahan data dengan cara mengumpulkan data dari 

berbagai literatur, kemudian peneliti mengklasifikasi data-data yang telah di 

inventarisir dan dipilih dan dipilah, kemudian data disusun sesuai dengan topik 

atau masalah yang berhubungan dengan bisnis.51  
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Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi 

dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara 

spesifik tentang hubungan antar perubah. 52   Dalam menganalisis data 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder 

2. Mengklasifikasikan data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan 

sesuai dengan rumusan masalah 

3. Mengintrepretasikan klasifikasi data  

4. Menarik kesimpulan 

 

Analisis data juga merupakan suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema yang dapat disarankan oleh data. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode 

peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada 

saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

menggambarkan tentang pelaksanaan pajak dan zakat di Kota Bandung 

khususnya dan Jawa Barat Umumnya dengan sampel Kota Sumedang. 

 

2. Pendekatan Kuantitatif 

Analisis adalah cara mengolah data yang telah terkumpul untuk dapat 

memberikan interpretasi. Hasil dari pengolahan data akan digunakan sebagai 

jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Dalam pengolahan dan 

penganalisisan data, penulis menggunakan bantuan dari program statistik, 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan alat uji analisis yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data objek 

penelitian. Dalam jenis kuantitatif, analisis deskriptif disusun ke dalam bentuk 

tabel, kurva, atau diagram sebagai bahan dasar untuk dijelaskan secara naratif 

dan deskriptif. 

b. Analisis Regresi  

Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari 

hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung 

(dependent variable), dengan variabel bebasnya (independent variabel) dengan 

maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) 
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 Metodologi Penelitian | 39 

besarnya dampak kuantitatif yang terjadi perubahan suatu kejadian terhadap 

kejadian lainnya.53  

 

a) Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Persamaan regresi linier sederhana dirumuskan sebagai berikut :54 

 

 
 

Nilai a dan b dapat ditentukan dengan cara : 

( ∑Y )( ∑X 2 ) – ( ∑X )( ∑XY ) 
a =    n( ∑X 2) – ( ∑X )2 

 

n ( ∑XY ) – ( ∑X )( ∑Y ) 
b =   n( ∑X 2) – ( ∑X )2 

 

Keterangan :  

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

n = Lamanya periode. 

 

b) Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). Jadi analisis ini dilakukan apabila jumlah variabel independennya 

minimal dua. Regresi  linier berganda dirumuskan sebagai berikut :55   
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2008), hlm 140.  
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 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 261. 
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 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 275. 
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Keterangan : 

Y  = Variabel terikat 

a  = Konstanta yang menunjukkan besar nilai Y  

apabila nilai  (X=0) 

b1, b2  = Arah garis atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka  

peningkatan atau penurunan variabel terikat yang didasarkan 

pula pada variabel bebas 

X1  = Variabel bebas 1 

X2  = Variabel bebas 2 

 

Mencari nilai pada persamaan regresi ganda dua variabel bebas dapat 

ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah-langkah mencari 

nilai b1, b2, dan a perhitungannya sebagai berikut: 

 

a) ∑    = ∑    – 
(∑  )   ∑    = ∑    – 

(∑  )   

b) ∑    = ∑     
(∑  )   

c) ∑   = ∑    
(∑ )   

d) ∑    = ∑     
(∑  ) (∑ )  

e) ∑    = ∑     
(∑  ) (∑ )  

f) ∑     = ∑     – 
(∑  ) (∑  )  

g)    = 
(∑   )(∑   ) (∑   )(∑    )(∑   )(∑   ) (∑    )  

h)    = 
(∑   )(∑   ) (∑   )(∑    )(∑   )(∑   ) (∑    )  

i)    (∑ ) (   ∑  ) (   ∑  )  
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Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui Pengaruh Pajak Penghasilan dan Dana  Zakat terhadap 

Pendapatan Negara Maka persamaannya sebagai berikut: 

 

 
 

c. Analisis Korelasi 

1) Korelasi Pearson Product Moment 

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linier 

antara 2 variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan 

untuk mengetahui besarnya keeratan hubungan antara Pengaruh Pajak 

Penghasilan dan Dana  Zakat terhadap Pendapatan Negara. Nilai korelasi 

populasi (p) berkisar antara interval -1 ≤ p ≤ 1. Jika korelasi bernilai positif, 
maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi 

bernilai negatif maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan 

arah.56   

Rumus Pearson Product Moment dinyatakan sebagai berikut :57 

 

    n (∑   ) – (∑  )(∑ ) 
      =  

  √{  ∑    (∑  ) }* ∑   (∑ ) + 
 

 n (∑   ) – (∑  )(∑ ) 
      = 

  √{  ∑    (∑  ) }* ∑   (∑ ) + 
 

2) Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda berfungsi untuk mencari besarnya hubungan 

dan kontribusi antara dua variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Y). 

Rumus Korelasi berganda adalah sebagai berikut:
58
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Besar   adalah −1≤   ≤+1. Tanda + menunjukkan pasangan X dan Y 

dengan arah yang sama, sedangkan tanda – menunjukkan pasangan X dan Y 

dengan arah yang berlawanan.     yang besarnya mendekati 1 menunjukkan 

hubungan X dan Y cenderung sangat erat. Jika mendekati 0 hubungan X dan Y 

cenderung kurang kuat.    =0 menunjukkan tidak terdapat hubungan antara X 

dan Y. untuk lebih jelasnya, kriteria hubungan korelasi juga dapat dijelaskan 

secara singkat dalam bentuk tabel, sebagai berikut: Kriteria hubungan korelasi 

dijelaskan pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 3.1 

Nilai Kriteria Hubungan Korelasi
59

 

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan  

1  0,00-0,199  Sangat Lemah 

2 0,20-0,399 Lemah 

3 0,40-0,599 Sedang 

4 0,60-0,799 Kuat 

5 0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

d. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kemampuan variabel Pajak Penghasilan dan Dana  Zakat dalam 

menjelaskan secara komprehensif terhadap Pendapatan Negara. Semakin 

besar nilai R2 mengindikasikan semakin besar pula tingkat kemampuan 

variabel Pajak Penghasilan dan Dana  Zakat dalam menjelaskan variabel 

Pendapatan Negara. Nilai koefisien determinisasi menunjukkan tingkat 

persentase nilai variabel (Y) Pendapatan Negara. Dalam analisis regresi, agar 

koefisien korelasi yang diperoleh dapat diartikan maka dihitung indeks 

determinasinya, yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi. 

Rumusnya sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

R2  = Koefisien determinasi 

(rxy)2 = Jumlah kuadrat koefisien korelasi 
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e. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya 

pengaruh yang positif dan signifikan dari Pajak Penghasilan dan Dana  Zakat 

dalam menjelaskan variabel Pendapatan Negara. Untuk melakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui Uji t 

(parsial) dan Uji F (simultan). Uji t dan Uji F diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji t (Parsial) 

Uji signifikansi parsial atau Uji t pada dasarnya digunakan untuk 

mengetahui pengaruh satu variabel independen secara parsial (individu) dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian ini akan sangat berguna jika pada 

pengujian analisis ragam diperoleh keimpulan bahwa terdapat paling sedikit 

satu peubah yang berpengaruh terhadap peubah tak bebas. Sehingga 

pengujian ini akan sangat bermanfaat untuk menunjukan peubah bebas Pajak 

Penghasilan dan Dana  Zakat mana yang berpengaruh terhadap peubah tak 

bebas (Pendapatan Negara). 

 Rumus Uji t dinyatakan sebagai berikut:60  

 

 
 

Keterangan : 

thitung  : Distribusi t (tabel t) 

n  : Jumlah data penelitian 

 

Menentukan kriteria (kaidah) pengujian dengan cara tentukan terlebih 

dahulu taraf signifikansinya, misalnya (𝛼=0,01  𝑡 𝑢 𝛼=0,05) yang kemudian 

dicari 𝑡𝑡  𝑒𝑙 dengan ketentuan dk = n-1, juga diketahui posisi pengujiannya. 

Apakah menggunakan pihak kiri, pihak kanan atau dua pihak. Dalam hal ini 

tergantung bunyi hipotesisnya. Dengan menggunakan tabel yang diperoleh 𝑡𝑡  𝑒𝑙 serta dirumuskan kriteria pengujian selanjutnya membandingkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢 𝑔 dan 𝑡𝑡  𝑒𝑙 lalu membuat kesimpulan. 

Jika thitung   ttabel , maka H0 ditolak, artinya variabel X (Pajak Penghasilan dan 

Dana  Zakat)  berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan Negara). 

Jika thitung   ttabel , maka H0 diterima, artinya variabel X (Pajak Penghasilan dan 

Dana  Zakat)  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan 

Negara). 
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 Dwi, Priyatno, Mandiri Belajar SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 2008), hlm. 79. 
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2) Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Rumus Uji F dinyatakan sebagai berikut:61   

 

 
 

Keterangan :  

R
2 : Koefisien determinisasi 

n : Jumlah data 

m : Jumlah koefisien independen  

 

Hasil perhitungan Uji F (Fhitung ) dibandingkan dengan Ftabel. Nilai ftabel yang 

diperoleh dibandingkan nilai Fhitung untuk mengetahui simultan atau tidaknya 

dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut.  

a) Fhitung   <  Ftabel, Maka Ho diterima dan Ha ditolak atau signifikan 

b) Fhitung   >  Ftabel, Maka Ho ditolak dan Ha diterima tidak signifikan 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 

8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan 

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan 

peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat 

secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga 

pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk 

mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 

a. Visi dan Misi 

Visi Baznas adalah sebagai Berikut: “Menjadi Lembaga Utama  
menyejahterakan Ummat” 

Sementara misi dari Baznas adalah sebagi berikut : 

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga 

pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat; 

2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-

DSKL secara masif dan terukur; 

3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk 

mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan 

mengurangi kesenjangan sosial; 

BAB 4 



 

 Hasil Penelitian dan Pembahasan | 47 

4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan 

amil zakat nasional secara berkelanjutan; 

5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem 

manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur; 

6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional; 

7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat 

tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan; 

8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan 

terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan 

9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia. 

 

b. Tujuan Baznas 

Tujuan berdirinya Baznas antara lain sebagai berikut : 

1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, 

terpercaya, dan modern; 

2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal; 

3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan 

kesenjangan sosial; 

4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan 

sejahtera; 

5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional 

yang mengadopsi teknologi mutakhir; 

6) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan antara muzakki dan mustahik: 

7) Terwujudnya perencaan, pengendalian, peloporan dan pertanggung 

jawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar; 

8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait 

pembangunan zakat nasional; dan 

9) Terwujudnya Indonesia sebagai centre of excellence pengelolaan zakat di 

dunia. 

 

c. Sasaran Baznas 

Sasaran berdirinya Baznas antara lain sebagai berikut 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik dan 

stakeholder lainnya; 

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ 

resmi; 
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3) Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional; 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima ZIS-DSKL; 

5) Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, 

peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial; 

6) Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia (SKK-NI)  sektor zakat; 

7) Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat 

Indonesia; 

8) Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ; 

9) Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat 

nasional; 

10) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang 

operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ; 

11) Memperkuat basis data muzakki , mustahik, dan amil zakat Indonesia; 

12) Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan 

pengelolaan zakat secara nasional; 

13) Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola 

yang baik dan terstandar; 

14) Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola 

yang baik dan terstandar; 

15) Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar; 

16) Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam 

pengelolaan zakat; 

17) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi 

zakat nasional; 

18) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat nasional; 

19) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional 

dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; 

20) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional 

dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah; dan 

21) Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat 

Indonesia. 

 

d. Indikator Sasaran Baznas 

Indikator sasaran  Baznas antara lain sebagai berikut 

1) Opini Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan; 
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2) Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001 (Mutu), 27001 (Keamanan 

Informasi), 37001 (Anti-Penyuapan), 45001 (Kesehatan & Keselamatan 

Kerja), 31000 (Resiko), dan 19600 (Kepatuhan); 

3) Opini Auditor Kesesuaian Syariah; 

4) Nilai laporan akuntabilitas dan kinerja; 

5) Jumlah penghargaan pemerintah dan publik atas kinerja BAZNAS; 

6) Nilai dalam laporan implementasi keterbukaan informasi publik; 

7) Pertumbuhan jumlah muzakki secara nasional; 

8) Rasio komplain/keluhan muzakki/ donator yang tidak tertangani 

berbanding transaksi donasi; 

9) Rasio angka pengelolaan zakat pada OPZ resmi dan praktik informal; 

10) Pengukuran literasi zakat pada audiens nasional; 

11) Angka pertumbuhan pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional; 

12) Jumlah rupiah pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional; 

13) Rasio pengumpulan zakat atas potensi zakat nasional; 

14) Jumlah desa/kelurahan yang menjadi area tetap program pendistribusian 

dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada seluruh OPZ; 

15) Rasio komplain/keluhan mustahik/ penerima manfaat yang tidak 

tertangani berbanding transaksi penyaluran ZIS-DSKL; 

16) Jumlah mustahik dan penerima manfaat langsung (jiwa dan keluarga); 

17) Jumlah mustahik dan penerima manfaat langsung (jiwa dan keluarga); 

18) Jumlah mustahik dan penerima manfaat yang menjadi donatur infak 

dan/atau muzakki; 

19) Pengukuran dampak zakat terhadap kondisi dan angka kemiskinan dan 

kesenjangan sosial; 

20) Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas kesehatan mustahik dan 

penerima manfaat; 

21) Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas pendidikan mustahik dan 

penerima manfaat; 

22) Pengukuran dampak zakat terhadap kualitas pendapatan hasil usaha 

mustahik dan penerima manfaat; 

23) Rasio OPZ yang dapat menerbitkan laporan kaji dampak program 

penyaluran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan 

kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial; 

24) Pengesahan SKK-NI Sektor Zakat; 

25) Jumlah amil zakat yang tersertifikasi; dan  

26) Jumlah lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi SKK-

NI Sektor Zakat. 
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e. Jaringan Baznas 

Saat ini Baznas memiliki beberapa jaringan di seluruh provinsi di Indonesia. 

Jaringan tersebut ada di 34 Baznas Provinsi salah satunya adalah BAZNAS 

JAWA BARAT yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 458 Batununggal Kota 

Bandung, 463 Baznas Kotamadya/Kabupaten yang diwakili oleh Baznas Kota 

Bandung yang terletak di Jalan Wastukencana No. 27 Bandung dan Kabupaten 

Sumedang terletak di Jalan Kutamaya Kelurahan Kota Kulon Kecamatan 

Sumedang Kabupaten Sumedang, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, dan 23 

Lembaga Amil Zakat Internasional. 

 

f. Pimpinan Baznas 

Manajemen organisasi yang terdiri dari para pimpinan Baznas adalah 

sebagai berikut: 

Ketua   : Noor Achmad 

Wakil Ketua  : Mokhamad Mahdum 

Pimpinan   : Muhammad Nadratuzzaman Hosen 

    Zainulbahar Noor 

    Saidah Sakwan 

    Rizaludin Kurniawan 

    Nur Chamdani 

    Achmad Sudrajat 

    Kamaruddin Amin 

    Suminto 

    Muhammad Hudori 

Direksi Baznas  

Direktur Utama : M. Arifin Purwakananta 

Direktur Operasi : Wahyu T.T Kuncahyo 

Sekretaris  : Ahmad Zayadi 

 

2. Zakat Menurut Al-Quran 

Zakat diwajibkan dengan tujuan untuk meringankan beban penderitaan 

kaum dhu’afa, fakir miskin atau melipur orang-orang yang sengsara, dan 

membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di samping itu 

pemberian zakat dapat merekat tali kasih sehingga tidak timbul ketegangan 

atau gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi di antara orang-

orang kaya dengan orang-orang miskin. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua 

dimensi: Vertikal (ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah) dan horizontal 

( sebagai kewajiban kepada sesama manusia). Sebagaimana disebutkan di 

dalam al-Qur’an Surat al-Taubah (9) ayat 103 : 
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 ُ ِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُهْم َوَللاَّ ٌْ ٌِهْم بَِها َوَصلِّ َعلَ  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ

ٌٌ َعلٌِمٌ   َسِمٌ

 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.62  

 

Begitu juga Firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 : 

 

َقاِب وَ  َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوفًِ الرِّ ٌْ َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلَعاِملٌَِن َعلَ َما الصَّ اْلَغاِرِمٌَن َوفًِ إِنَّ
بٌِِل َفِرٌَضًة  ِ َوِاْبِن السَّ ُ َعلٌٌِم َحِكٌمٌ َسبٌِِل َللاَّ ِ َوَللاَّ ِمَن َللاَّ  

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.63  

 

Selain mengatur tentang zakat, al-Qur’an mengatur tentang pajak, hanya 
di dalam al-Qur’an di sebut dengan istilah fa’e. Pajak sudah berjalan sejak 
zaman Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu (al-Qur’an) sampai 
sekarang. Lalu bagaimana istilah pajak termasuk diklaim/disinyalir di dalam al-

Qur’an. Karena pajak termasuk hal yang sangat vital dalam memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan negara termasuk daerah, maka al-Qur’an 
memberikan rekomendasi/dasar dalam penetapan pajak sebagai pendapatan 

suatu negara termasuk daerah. 

 

3. Zakat menurut Undang-Undang 

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara 

melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan 
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  Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah,(Jakarta:Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hal.  297. 
63

 Ibid, hal.  288. 
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perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti 

dengan yang baru dan sesuai. 

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak 

adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 

untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 

umum. 

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) yang berkedudukan di ibu kota negara, Baznas provinsi, 

dan Baznas kabupaten/kota. Baznas merupakan lembaga pemerintah non 

struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan 

tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Baznas dalam 

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 

masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ 

wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ 

wajib melaporkan secara berkala kepada Baznas atas pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit 

syariat dan keuangan. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 

tanggal 25 November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 

2011 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5255. 

Dasar hukum UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Pasal 20, 

Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat adalah: 

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu; 
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b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang 

mampu sesuai dengan syariat Islam; 

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat sehingga perlu diganti; dan 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Pengelolaan Zakat. 

 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam 

yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata 

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan 

daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai 

dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, 

terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. 

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan 

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. 

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk 

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala 

kepada Baznas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. 

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 

prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan 

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan 

kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat juga 
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dikatakan sebagai bagian dari pilar bangunan Islam yang tidak bisa dipisahkan 

dari syahadat, Sholat dan puasa. 

Zakat (zakat) memiliki makna: 

1) Al-Nama (berkembang), yang berarti dengan berzakat memiliki makna 

bahwa zakat membuat kita berkembang dalam arti bertambah harta yang 

kita miliki, 

2) Al-Thuhrah (Kesucian), yang berarti mensucikan harta yang dimiliki 

3) Al-Barokah (keberkahan), dengan berzakat bisa memberikan kebarakahan 

dalam segala hal baik bagi muzakki ataupun bagi mustahik dan,  

4) Al-Shalah (terpuji).,hal ini memiliki makna bahwa zakat adalah termasuk 

perbuatan terpuji  

 

4. Pajak Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Pajak Penghasilan) 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang 

pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 

satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983. 

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, 

serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah 

perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 36 

Tahun 2008. Berikut beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami 

wajib pajak. 

a) Subjek Pajak 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar 

pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam Pasal 2, subjek pajak 

adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi 

sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan 

lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, 

bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak. 

 

b) Objek Pajak 

Selain subjek pajak, ada pula yang disebut objek pajak, yaitu penghasilan 

atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan 

yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah 

kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak: 

1) Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, 

dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. 
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2) Hadiah yang berasal dari undian  atau pekerjaan dan penghargaan. 

3) Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, 

keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata 

uang. 

4) Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, 

dividen, dan premi asuransi. 

5) Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan 

penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis 

syariah. 

6) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan 

sebagainya. 

 

Perubahan yang dimuat dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah dihapusnya 

poin pada huruf j ayat (3). Poin ini membahas tentang bagian yang tidak 

termasuk objek pajak. Awalnya, bagian ini berbunyi, “Penghasilan yayasan dari 
modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan 

umum.” 

 

c) Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Dalam UU No 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan yang terkait 

Penghasilan Kena Pajak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan 

pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau 

memelihara penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran dana pensiun, penyusutan 

atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta. 

Pada ketentuan terbaru, ada beberapa biaya tambahan lain yang 

dimasukkan dalam poin ini, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan 

bencana nasional, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di 

Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, 

dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. 

 

d) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap 

penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, 

khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga 

kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 UU No 

36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 

101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah 

PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000. 
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e) Ketentuan Mengenai Penghasilan Suami Istri 

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, ketentuan tentang pajak 

dari penghasilan suami istri belum ditetapkan secara detail. Oleh karena itu, 

poin ini disempurnakan dalam UU No 36 Tahun 2008, khususnya pada ayat (2) 

dan (3).Dalam ayat (2) tertulis bahwa penghasilan suami istri akan dikenakan 

pajak secara terpisah apabila suami istri hidup secara terpisah berdasarkan 

putusan hakim, dikehendaki secara tertulis oleh keduanya, atau dikehendaki 

oleh istri yang memilih untuk membayar pajak sendiri. Sementara itu, dalam 

ayat (3) tertulis bahwa penghasilan neto suami dan istri dalam ayat (2) adalah 

berdasarkan penggabungan penghasilan neto keduanya. Besar pajak akan 

dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto tersebut. Ketentuan 

pada ayat (3) ini tidak berlaku untuk suami istri yang hidup secara terpisah. 

 

f) Ketentuan Lain 

Ketentuan lain yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Dalam ayat (1) 

ditetapkan poin apa saja yang tidak boleh dikurangkan pada PKP wajib pajak di 

dalam negeri seperti pembagian laba, biaya yang dibebankan untuk 

kepentingan pribadi pemegang saham, serta pembentukan dan pemupukan 

dana cadangan. 

 

5. Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan (Pph) dan Zakat terhadap 

Pendapatan Negara 

Data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber data 

primer ataupun sumber data sekunder, diperoleh sebagai berikut : 
 

Tabel 4.1 

Data Penelitian 

Tahun Dana Zakat Pajak Penghasilan Pendapatan Negara 

2010 33,125.920.075 357.045,00 992.249,00 

2011 44.168.593.929 431.122,00 1.205.346,00 

2012 21.947.174.902 465.069,60 1.332.322,90 

2013 27.911.168.290 506.442,80 1.432.058,60 

2015 82.272.643.203 602.308,13 1.496.047,33 

2016 97.637.657.910 666.212,40 1.546.946,60 

2017 138.096.290.551 646.793,50 1.654.746,10 

2018 153.153.229.174 749.977,00 1.928.110,00 

2019 248.342.677.327 772.265,70 1.955.136,20 

2020 305.347.256.942 670.379,50 1.698.648,50 
Sumber : Kemenkeu RI 
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1) Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. 

Analisis ini merupakan teknik diskriptif yang memberikan informasi tentang 

data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Berikut hasil uji 

statistik deskriptif menggunakan SPSS.  

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Dana 

Zakat 

1

0 

219471749

02 

3053472569

42 

115200261230.

30 

97375179950.0

56 

Pajak 

Penghasil

an 

1

0 

357045.00 772265.70 586761.5630 140021.58494 

Pendapat

an Negara 

1

0 

992249.00 1955136.20 1524161.1230 303238.15802 

Valid N 

(listwise) 

1

0 
    

Sumber: Ouput SPSS Versi 26 

 

Pada hasil SPSS di atas dapat diketahui variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari dana zakat, pajak penghasilan, dan pendapatan negara. Masing-masing 

variabel terdiri dari 10 data. Dana zakat memiliki nilai minimum 

21,947,174,902, kemudian nilai maksimum terdiri dari 305,347,256,942, dan 

nilai rata-rata adalah 115,200,261,230.30. Variabel selanjutnya, pajak 

penghasilan dengan nilai rata-rata 586,761.5630, nilai maksimum sebesar 

772,265.70, dan nilai minimum sebesar  357,045.00. Terakhir, variabel 

pendapatan negara memiliki nilai minimum 992,249.00, nilai maksimum 

sebesar 1,955,136.20, dan nilai rata-rata sebesar 1,524,161.1230 

Berikut analisis deskriptif dari masing-masing variabel 

a) Analisis Deskriptif  Dana Zakat 

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah 

SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Berikut hasil analisis 

deskriptif dana zakat dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan Dana Zakat 

No 

 

Dana Zakat 

(Dalam Rupiah) 

Persentase 

(Dalam %) 

Perkembangan 

(Dalam %) 

2010 33.125.920.075 2,88  

2011 44.168.593.929 3,83 0,96 

2012 21.947.174.902 1,91 -1,93 

2013 27.911.168.290 2,42 0,52 

2014 82.272.643.203 7,14 4,72 

2015 97.637.657.910 8,48 1,33 

2016 138.096.290.551 11,99 3,51 

2017 153.153.229.174 13,29 1,31 

2018 248.342.677.327 21,56 8,26 

2019 305.347.256.942 26,51 4,95 

Total 1.152.002.612.303 
 

 

 

Tabel di atas menggambarkan keadaan Dana zakat selama 10 tahun 

terakhir. Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa angka 

Dana zakat menunjukkan baiknya dana zakat yang terkumpul di Indonesia 

berdasarkan laporan keuangan publikasi Baznas. Tim peneliti melakukan 

konversi persentase perolehan dana zakat yang terkumpul dengan membagi 

setiap tahun dengan total keseluruhan selama sepuluh tahun. Maka akan 

terlihat berapa persen capaian dana zakat setiap tahun dari jumlah atau total 

yang di dapat. Kemudian untuk melihat persentase fluktuasi setiap tahun maka 

peneliti menampilkan tabel perkembangan. 

Pada tabel di atas, dapat dilihat tahun 2010 dana zakat berada pada angka 

2,88%. Kemudian tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 0.96% yang 

menyebabkan dana zakat meningkat menjadi 3.83% . Berikutnya tahun 2012 

turun sebesar 1.93% sehingga dana zakat menjadi 1.91%.  Tahun 2013, dana 

zakat meningkat kembali walaupun kecil yaitu sebesar 0.52%, lalu 2014, dana 

zakat meningkat menjadi 7.14% dan dana zakat menjadi 7.14%. Kemudian, 

2015, dana zakat naik kembali menjadi 8,48% dengan persentase 

perkembangan 1.33%.  

Tahun 2016, dana zakat meningkat cukup tinggi yaitu 3,51% membuat 

dana zakat berada pada angka 11,99%. Lalu tahun 2017, meningkat lagi 

menjadi 13,29%. Tahun 2018, meningkat signifikan sebesar 8.26% sehingga 

dana zakat menjadi 21.56%. Dan terakhir tahun 2019 dana zakat meningkat 

menjadi 26,51% dengan persentase perkembangan dari tahun sebelumnya 
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adalah 4.95%. Angka Dana zakat selama 10 tahun dalam bentuk gambar adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.1 

Perkembangan Dana Zakat 

  

Berdasarkan gambar dapat dilihat nilai minimum atau angka dana zakat 

paling kecil berada pada tahun 2010 sebesar 2,88% dalam nominal rupiah 

adalah 33.125.920.075. Sedangkan angka maksimum atau nilai tertinggi Dana 

zakat Indonesia berada pada tahun 2019 sebesar 26.51% dalam nominal 

rupiah sebesar 305.347.256.942.  

 

b) Analisis Deskriptif  Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang 

pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 

satu tahun. Berikut hasil analisis deskriptif Pajak Penghasilan (PPh) dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 4.4 

Perkembangan Pajak Penghasilan 

No 
Pajak Penghasilan 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Persentase 

(dalam %) 

Perkembangan 

(dalam %) 

2010 357.045,00 6,09  

2011 431.122,00 7,35 1,26 

2012 465.069,60 7,93 0,58 

2013 506.442,80 8,63 0,71 

2014 602.308,13 10,26 1,63 

2015 666.212,40 11,35 1,09 
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2016 646.793,50 11,02 -0,33 

2017 749.977,00 12,78 1,76 

2018 772.265,70 13,16 0,38 

2019 670.379,50 11,43 -1,74 

Total 5.867.615,63 
 

 

 

Tabel di atas menggambarkan keadaan pajak penghasilan selama 10 tahun 

terakhir. Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa angka 

pajak penghasilan menunjukkan banyaknya pajak penghasilan yang terkumpul 

di Indonesia berdasarkan laporan keuangan publikasi. Tim peneliti melakukan 

konversi persentase perolehan pajak penghasilan yang terkumpul dengan 

membagi setiap tahun dengan total keseluruhan selama sepuluh tahun. Maka 

akan terlihat berapa persen capaian pajak penghasilan setiap tahun dari 

jumlah atau total yang di dapat. Kemudian untuk melihat persentase fluktuasi 

setiap tahun maka peneliti menampilkan tabel perkembangan. 

Mengacu pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan 

mengalami peningkatan selama sejak 2010 sampai dengan 2015. Tahun 2010, 

pajak penghasilan berada pada angka 357.045,00 atau sebesar 6.09% dari total 

keseluruhan pajak penghasilan yang diperoleh. Lalu tahun 2011 meningkat 

sebesar 1,26% sehingga persentase menjadi 7.35%. tahun 2012 terus 

meningkat walaupun kecil yaitu 0.58% sehingga pajak penghasilan menjadi 

465.069,60 dari sebelumnya 431.122,00. Lanjut 2013, pajak penghasilan 

meningkat 0,71% sehingga secara persentase pajak penghasilan meningkat 

menjadi 8.63% dari 7.93% sebelumnya.  

Tahun 2014, meningkat  10.26% atau meningkat sebanyak 1,63% dari 

tahun 2013. Tahun 2015 meningkat dari 10,26% menjadi 11,35% 

persentasenya, dan kenaikan itu sebanyak 1.09%. namun tahun 2016 

mengalami penurunan yang kecil dari 11.35% total keseluruhan menjadi 11.02% 

ini turun sebanyak 0.33%.  tahun 2017 kembali meningkat dari 646.793,50 

pada tahun 2016 menjadi 749.977,00 pada tahun 2017. Ini meningkat 1.76% 

dari tahun sebelumnya. Lalu, tahun 2018 naik lagi sebanyak 0.38% sehingga 

pajak penghasilan meningkat menjadi 13.16% dari total keseluruhan. Dan 

terakhir tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 1,74% ini menyebabkan 

pajak penghasilan berada pada angka 670.379,50, ini turun dari tahun 2018 

berada pada angka 772.265,70. 
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Angka pajak penghasilan  selama 10 tahun dalam bentuk gambar adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.2 

Perkembangan Pajak Penghasilan 

  

Berdasarkan gambar dapat dilihat nilai minimum atau angka pajak 

penghasilan paling kecil berada pada tahun 2010 sebesar 6.09% dari total 

keseluruhan dalam nominal rupiah adalah 357.045,00. Sedangkan angka 

maksimum atau nilai tertinggi pajak penghasilan berada pada tahun 2018 

sebesar 13.16% dari total keseluruhan atau dalam nominal rupiah sebesar 

772.265,70. 

 

c) Analisis Deskriptif Pendapatan Negara 

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai 

sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka 

pembangunan negara. Berikut hasil analisis deskriptif  pendapatan negara 

dalam penelitian ini: 

 

Tabel 4.5 

Perkembangan Pendapatan Negara 

No Pendapatan Negara Persentase Perkembangan 

2010 992.249,00 6,51  

2011 1.205.346,00 7,91 1,40 

2012 1.332.322,90 8,74 0,83 

2013 1.432.058,60 9,40 0,65 
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2014 1.496.047,33 9,82 0,42 

2015 1.546.946,60 10,15 0,33 

2016 1.654.746,10 10,86 0,71 

2017 1.928.110,00 12,65 1,79 

2018 1.955.136,20 12,83 0,18 

2019 1.698.648,50 11,14 -1,68 

Total 15.241.611,23   

 

Tabel di atas menggambarkan keadaan pendapatan negara selama 10 

tahun terakhir. Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa 

nominal pendapatan negara menunjukkan banyaknya pendapatan negara yang 

terkumpul di Indonesia berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Tim 

peneliti melakukan konversi persentase perolehan pendapatan negara yang 

terkumpul dengan membagi setiap tahun dengan total keseluruhan selama 

sepuluh tahun. Maka akan terlihat berapa persen capaian pendapatan negara 

setiap tahun dari jumlah atau total yang di dapat. Kemudian untuk melihat 

persentase fluktuasi setiap tahun maka peneliti menampilkan tabel 

perkembangan. 

Mengacu pada tampilan data tabel di atas diketahui pendapatan negara 

terus meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, lalu mengalami 

penurunan pada tahun 2018, namun meningkat lagi pada tahun 2019.  Pada 

tahun 2010, pendapatan negara sebesar 992.249,00. Lalu tahun 2011 naik 

menjadi 1.205.346,00 atau dalam persentase adalah 7.91% dari total 

keseluruhan, ini meningkat sebanyak 1.40%. Lalu tahun 2012, pendapatan 

negara meningkat sebanyak 0.83% dari tahun 2011 sehingga pendapatan 

negara menjadi 8,74% dari total keseluruhan dengan nominal dalam rupiah 

adalah 1.332.322,90. Kemudian tahun 2013, meningkat menjadi 9.40% atau 

dalam nominal menjadi 1.432.058,60, ini meningkat sebanyak 0.65%.  

Tahun 2014, meningkat kembali sebanyak 0.42% sehingga pendapatan 

negara menjadi 9.82% dari total keseluruhan. Lalu 2015, meningkat lagi 

menjadi 10,15% dengan jumlah kenaikan 0.33%, sehingga pendapatan negara 

yang sebelumnya 1.496.047,33 menjadi 1.546.946,60. Lalu tahun 2016, terus 

naik menjadi 10,86% dari total keseluruhan. Tahun 2017, menjadi 12,65% atau 

1.928.110,00 meningkat sebanyak 1,79% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 

pendapatan negara terbesar diperoleh menjadi 1.955.136,20 atau bertambah 

sebanyak 0.18% dari tahun sebelumnya. Namun, pada 2019 turun menjadi 

1.698.648,50, ini turun sebanyak 1.68% dari tahun sebelumnya, dimana pada 
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2018 persentase 12.83% dari total keseluruhan menjadi 11.14% dari total 

keseluruhan.  

Angka pendapatan negara selama 10 tahun dalam bentuk gambar adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.3 

Perkembangan Pendapatan Negara 

  

Berdasarkan gambar dapat dilihat nilai minimum atau angka pendapatan 

negara paling kecil berada pada tahun 2010 sebesar 6.51% dari total 

keseluruhan dalam nominal rupiah adalah 992.249,00. Sedangkan angka 

maksimum atau nilai tertinggi pendapatan negara berada pada tahun 2018 

sebesar 12.83% dari total keseluruhan atau dalam nominal rupiah sebesar 

1.955.136,20. 

 

2) Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pendapatan Negara 

a) Uji Regresi  Sederhana 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel 

independen dana zakat terhadap variabel dependen pendapatan negara. 

Dalam program SPSS, besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu melihat besarnya koefisien b. Hasil analisis uji regresi 

menggunakan SPSS versi 26 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Regresi Linear Dana Zakat Terhadap Pendapatan Nasional 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1251963.096 105902.557  11.822 .000 

Dana Zakat 2.363E-6 .000 .759 3.295 .011 

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 
Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Berdasarkan output di atas, α (constant) memiliki nilai sebesar 

1251963.096 dan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 2.363E-6. Hasil 

tersebut menunjukkan dana zakat sebagai variabel independen dan 

pendapatan negara sebagai variabel dependen menggambarkan persamaan 

regresi sebagai berikut. 

    α + bX1+e               + 2.363E-6 X1  𝑒     𝑡    𝑒𝑔                + 2.363E-6  Dana Zakat 

 

Menurut hasil persamaan regresi linear di atas, dapat dirumuskan bahwa 

dengan konstanta (α) sebesar 1251963.096, menunjukkan nilai pendapatan 

negara pada saat dana zakat bernilai 0 atau tetap maka pendapatan negara 

bernilai positif sebesar 1251963.096. Selanjutnya koefisien regresi untuk dana 

zakat bernilai positif sebesar 2.363E-6, artinya setiap penambahan dana zakat 

sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan 

negara sebesar 2.363E-6, dan begitu pula sebaliknya. Koefisien b bernilai 

positif artinya arah pengaruh antara dana zakat dan pendapatan negara adalah 

positif. Ini mengindikasikan, ketika dana zakat bertambah maka akan 

berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. 

 

b) Uji Korelasi PPM 

Tingkat korelasi antar variabel dalam sebuah obyek penelitian menjadi 

salah satu patokan mengukur hubungan antar variabel itu sendiri. Oleh karena 

itu, untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi antar variable maka 

dilakukan analisis korelasi, penelitian ini menggunakan Pearson Product 

Moment, dengan menggunakan bantuan SPSS 26.0 Untuk lebih jelaskan dapat 

dilihat pada table hasil uji Korelasi Pearson Product Moment, berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Uji Korelasi PPM 

Correlations 

 Dana Zakat 

Pendapatan 

Negara 

Dana Zakat Pearson Correlation 1 .759* 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 10 10 

Pendapatan 

Negara 

Pearson Correlation .759* 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber: Output SPSS versi 26 

 

Mengacu pada tabel di atas, nilai korelasi pearson product moment 

diperoleh sebesar 0,759. Maka dari itu, hasil korelasi PPM ini sesuai ketentuan 

berada pada interval 0,60-0,799 yang berarti korelasi antara dana zakat 

dengan pendapatan negara adalah kuat.  

 

c) Uji Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi dari dana zakat sebagai variabel independen terhadap 

pendapatan negara sebagai variabel dependen. Metode ini dilakukan 

perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien (Kd). Hasil koefisien 

determinasi menggunakan aplikasi SPSS For Windows 26.0 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .759a .576 .523 209507.50677 

a. Predictors: (Constant), Dana Zakat 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

R Square (r²) menunjukkan nilai koefisien determinasi, besarnya r² adalah 

0.576 atau sama dengan 57,6%. Hal ini berarti dana zakat hanya memiliki 

kontribusi pengaruh terhadap pendapatan negara sebesar 57,6% sedangkan 

sisanya 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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d) Uji t 

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

secara parsial atau terpisah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

dana zakat terhadap pendapatan negara, yaitu dengan membandingkan t-

hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikan (α) = 0,05 dengan: 
Jumlah data (n) =  10 

Total variabel (k) = 2 

 

Maka degree of fredom (df) adalah: 

Df = n-k 

Df =10-2 = 8 

maka t tabel dari df tersebut adalah 2.306 dengan taraf signifikansi 0,050 

 

 Sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2.306 untuk menguji diterima atau 

ditolaknya hipotesis, maka hasil perhitungan t-hitung dengan menggunakan 

SPSS adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Uji t Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pendapatan Negara 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1251963.096 105902.557  11.822 .000 

Dana 

Zakat 

2.363E-6 .000 .759 3.295 .011 

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS sebesar 3.295 dengan 

signifikansi 0,011. Hal ini memenuhi syarat thitung >  ttabel.  Sehingga hasil 

penelitian ini adalah thitung >  ttabel.   (3.295 > 2.306) dengan nilai taraf 

signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Dapat dirumuskan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel dana zakat berpengaruh signifikan 

terhadap variabel pendapatan negara. 
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3) Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Negara 

a) Hasil Uji Regresi 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel 

independen pajak penghasilan terhadap variabel dependen pendapatan 

negara. Dalam program SPSS, besarnya pengaruh dari pajak penghasilan 

terhadap pendapatan negara yaitu melihat besarnya koefisien b. Hasil analisis 

uji regresi menggunakan SPSS versi 26 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 

Uji Regresi Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Negara 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 286378.971 104201.981  2.748 .025 

Pajak 

Penghasilan 

2.110 .173 .974 12.179 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Berdasarkan output di atas, α (constant) memiliki nilai sebesar 

1251963.096 dan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 2.363E-6. Hasil 

tersebut menunjukkan pajak penghasilan sebagai variabel independen dan 

pendapatan negara sebagai variabel dependen menggambarkan persamaan 

regresi sebagai berikut. 

 

    α + bX2+e             + 2.110 X2  𝑒     𝑡    𝑒𝑔               + 2.110 Pajak Penghasilan 

 

Menurut hasil persamaan regresi linear di atas, dapat dirumuskan bahwa 

dengan konstanta (α) sebesar 286378.971, menunjukkan nilai pendapatan 

negara pada saat pajak penghasilan bernilai 0 atau tetap maka pendapatan 

negara bernilai positif sebesar 286378.971. Selanjutnya koefisien regresi untuk 

pajak penghasilan bernilai positif sebesar 2.110, artinya setiap penambahan 

pajak penghasilan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan 

meningkatnya pendapatan negara sebesar 2.110, dan begitu pula sebaliknya. 

Koefisien b bernilai positif artinya arah pengaruh antara pajak penghasilan dan 
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pendapatan negara adalah positif. Ini mengindikasikan, ketika pajak 

penghasilan bertambah maka akan berdampak pada meningkatnya 

pendapatan negara. 

 

b) Hasil Uji Korelasi PPM 

Tingkat korelasi antar variabel dalam sebuah obyek penelitian menjadi 

salah satu patokan mengukur hubungan antar variabel itu sendiri. Oleh karena 

itu, untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi antar variable maka 

dilakukan analisis korelasi, penelitian ini menggunakan Pearson Product 

Moment, dengan menggunakan bantuan SPSS 26.0 Untuk lebih jelaskan dapat 

dilihat pada table hasil uji Korelasi Pearson Product Moment, berikut ini: 

 

Tabel 4.11 

Uji Korelasi PPM Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Negara 

Correlations 

 

Pajak 

Penghasilan 

Pendapatan 

Negara 

Pajak Penghasilan Pearson 

Correlation 

1 .974** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 10 10 

Pendapatan 

Negara 

Pearson 

Correlation 

.974** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Mengacu pada tabel di atas, nilai korelasi pearson product moment 

diperoleh sebesar 0,974. Maka dari itu, hasil korelasi PPM ini sesuai ketentuan 

berada pada interval 0,80-1,000  yang berarti korelasi antara pajak penghasilan 

dengan pendapatan negara adalah sangat kuat.  

 

c) Uji Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi dari pajak penghasilan sebagai variabel independen terhadap 

pendapatan negara sebagai variabel dependen. Metode ini dilakukan 

perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien (Kd). Hasil koefisien 

determinasi menggunakan aplikasi SPSS For Windows 26.0 sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Uji Koefisien Determinasi Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Negara 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .974a .949 .942 72757.40234 

a. Predictors: (Constant), Pajak Penghasilan 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

R Square (r²) menunjukkan nilai koefisien determinasi, besarnya r² adalah 

0.949 atau sama dengan 94,9%. Hal ini berarti pajak penghasilan memiliki 

kontribusi pengaruh terhadap pendapatan negara sebesar 94,9% sedangkan 

sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

d) Uji t 

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

secara parsial atau terpisah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

dana zakat terhadap pendapatan negara, yaitu dengan membandingkan t-

hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikan (α) = 0,05 dengan: 
Jumlah data (n) =  10 

Total variabel (k) = 2 

Maka degree of fredom (df) adalah: 

Df = n-k 

Df =10-2 = 8 

 

maka t tabel dari df tersebut adalah 2.306 dengan taraf signifikansi 0,050 

 Sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2.306 untuk menguji diterima atau 

ditolaknya hipotesis, maka hasil perhitungan t-hitung dengan menggunakan 

SPSS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Uji t Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Negara 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 286378.971 104201.981  2.748 .025 

Pajak 

Penghasilan 

2.110 .173 .974 12.179 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS sebesar 12.179 dengan 

signifikansi 0,000. Hal ini memenuhi syarat t-hitung >  t-tabel.  Sehingga hasil 

penelitian ini adalah t-hitung >  t-tabel.   (12.179 > 2.306) dengan nilai taraf 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat dirumuskan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel pajak penghasilan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pendapatan negara. 

 

4) Pengaruh Dana Zakat dan Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan 

Negara 

a) Uji Regresi Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel 

independen dana zakat dan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara. 

Dalam program SPSS, besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu melihat besarnya koefisien b. Hasil analisis uji regresi 

berganda menggunakan SPSS versi 26 adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 299168.986 138772.937  2.156 .068 

Dana Zakat 6.423E-8 .000 .021 .154 .882 

Pajak Penghasilan 2.075 .290 .958 7.158 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 
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Tabel di atas menghasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

    α + bX1 + bX2 + c                       X1       X2 + c                                      Dana Zakat        Pajak 

Penghasilan + c 

 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, diperoleh interpretasi berikut ini: 

Menurut hasil persamaan regresi linear di atas, dapat dirumuskan bahwa 

dengan konstanta (α) sebesar 299168.986, menunjukkan nilai pendapatan 

negara pada saat dana zakat dan pajak penghasilan bernilai 0 atau tetap pada 

saat bersamaan maka pendapatan negara bernilai positif sebesar 299168.986. 

Selanjutnya koefisien regresi untuk dana zakat bernilai positif sebesar 6.423E-8, 

artinya setiap penambahan dana zakat sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan meningkatnya pendapatan negara sebesar 2.110, dengan 

menganggap variabel pajak penghasilan konstan dan begitu pula sebaliknya. 

Kemudian,  pajak penghasilan bernilai positif sebesar 2.075, artinya setiap 

penambahan pajak penghasilan sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan meningkatnya pendapatan negara sebesar 2.075, dengan 

menganggap variabel dana zakat konstan dan begitu pula sebaliknya. Koefisien 

b1 dan b2 bernilai positif artinya arah pengaruh antara dana zakat dan pajak 

penghasilan secara simultan terhadap pendapatan negara adalah positif. Ini 

mengindikasikan, ketika dana zakat dan pajak penghasilan bertambah secara 

bersamaan maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. 

 

b) Uji korelasi berganda 

Untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi antar variable maka 

dilakukan analisis korelasi, penelitian ini menggunakan Korelasi Berganda 

untuk melihat bagaimana hubungan antara dana zakat dan pajak penghasilan 

terhadap pendapatan negara, dengan menggunakan bantuan SPSS 26.0 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .974a .949 .934 77649.37510 

a. Predictors: (Constant), Pajak Penghasilan, Dana Zakat 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 
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Mengacu pada tabel di atas, nilai korelasi diperoleh sebesar 0.974. Maka 

dari itu, hasil korelasi berganda ini sesuai ketentuan berada pada interval 0.80 

– 0.100 yang berarti korelasi antara dana zakat dan pajak penghasilan secara 

simultan dengan  pendapatan negara adalah sangat kuat.  

 

c) Uji Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi dari dana zakat dan pajak penghasilan secara simultan dengan 

pendapatan negara. Metode ini dilakukan perhitungan statistik dengan 

menggunakan koefisien (Kd). Hasil koefisien determinasi menggunakan aplikasi 

SPSS For Windows 26.0 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .974a .949 .934 77649.37510 

a. Predictors: (Constant), Pajak Penghasilan, Dana Zakat 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

R Square (r²) menunjukkan nilai koefisien determinasi, besarnya r² adalah 

0.949 atau sama dengan 94,9%. Hal ini berarti kontribusi pengaruh yang 

diberikan oleh dana zakat dan pajak penghasilan secara simultan terhadap  

pendapatan negara adalah sebesar 94,9% sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

d) Uji F 

Uji F digunakan Untuk menguji pengaruh merubah bebas terhadap 

merubah tak bebas secara simultan dapat diuji dengan menggunakan Uji F. 

Penggunaan Uji F dalam menguji pengaruh variabel independen secara 

simultan sering disebut analisis ragam. Perhitungan Uji F dengan taraf 

signifikansi α= 0,05(%). 
Jumlah data (n) =  10 

Total variabel (k) = 3 

Maka degree of fredom (df) adalah: 

(k-1) (n-k) 

(3-1) (10-3)  
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Maka diperoleh df untuk pembilang (N1) adalah 2, dan df untuk penyebut 

(N2) adalah 7. Kemudian F tabel dari df tersebut adalah 4,74 dengan taraf 

signifikansi 0,050. 

 Sehingga diperoleh Ftabel sebesar 4,74 untuk menguji diterima atau 

ditolaknya hipotesis, maka hasil perhitungan Fhitung dengan menggunakan 

SPSS adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 785374446119.216 2 392687223059.608 65.128 .000b 

Residual 42205978169.531 7 6029425452.790   
Total 827580424288.748 9    

a. Dependent Variable: Pendapatan Negara 

b. Predictors: (Constant), Pajak Penghasilan, Dana Zakat 

Sumber: data hasil output SPSS for windows versi 26.0 

 

Hasil yang diperoleh dari pengujian uji F SPSS sebesar 65.128 dengan 

signifikansi 0,00. Hal ini memenuhi syarat Fhitung >  Ftabel.  Sehingga hasil 

penelitian ini adalah Fhitung  >  Ftabel.   (65.128 > 4.74) dengan nilai taraf 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat dirumuskan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel dana zakat dan pajak penghasilan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan negara secara 

simultan. 

 

B. PEMBAHASAN 
1. Perspektif al-Qur’an tentang Pajak terutama Pajak Penghasilan (Pph) dan 

Zakat 

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib 

dilaksanakan seorang muslim sebagai pensuci harta mereka, yaitu bagi mereka 

yang telah memiliki harta sampai nisab (batas terendah wajibnya zakat) dan 

telah lewat atas kepemilikan harta tersebut (satu tahun bagi harta simpanan 

dan niaga), atau saat hasil pertanian telah tiba. 

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi: Vertikal (ibadah sebagai 

bentuk ketaatan kepada Allah) dan horizontal (sebagai kewajiban kepada 

sesama manusia). Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an Surat al-Taubah 

(9) ayat 103 : 
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ِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُهْم  ٌْ ٌِهْم بَِها َوَصلِّ َعلَ ْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ َُ ُ َوَللاَّ  

ٌٌ َعلٌِمٌ  َ          ِمٌ  

 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.64  

 

Begitu juga Firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 : 

 

َقاِب وَ  َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوفًِ الرِّ ٌْ َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلَعاِملٌَِن َعلَ َما الصَّ اْلَغاِرِمٌَن َوفًِ إِنَّ
 ِ ُ َعلٌٌِم َحِكٌمٌ َسبٌِِل َللاَّ ِ َوَللاَّ بٌِِل َفِرٌَضًة ِمَن َللاَّ   َوِاْبِن السَّ

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

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

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.65  

 

Zakat bukan hanya ibadah mahdhoh fardiyah, tetapi ia ibadah mu’amalah 

ijtimaiyah yang memiliki dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi. Ibadah 

mahdhah ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau perbuatan yang 

sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya syarat itu hal-hal yang 

perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan. Sedangkan rukun 

itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan ibadah itu. Contoh Ibadah Mahdhah adalah sholat, Puasa dan 

Haji. Sementara itu badah ijtima'iyah adalah ibadah sosial yang berkaitan 

dengan kemaslahatan masyarakat. Di antara ibadah ijtima'iyah ini ada yang 

bersifat wajib, seperti zakat dan fitrah, ada pula yang bersifat sunnah 

(dianjurkan), seperti infak, kurban, sedekah dan wakaf. Campur tangan 

penguasa (pemerintah) dalam pengelolaan zakat menjadi sebuah keharusan . 

Hal tersebut dapat dilihat dari QS. Al-taubah:  60 dan 103, tentang pengelolaan 

zakat.    

 

                                                           
64

 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah,(Jakarta:Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hal.  297. 
65

 Ibid, hal.  288. 
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Zakat sebagai pranata sosial-ekonomi  merupakan sistem fiskal pertama di 

dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek 

pembayar zakat (muzakki), obyek harta zakat (mal al-zakat) beserta tarifnya 

masing-masing (miqdar al-zakat), batas kepemilikan harta minimal tidak 

terkena zakat (nishab), masa kepemilikan harta (haul), hingga alokasi distribusi 

penerima dana zakat (mustahiq).  

Dalam kontkes ekonomi, zakat memiliki fungsi  strategis sebagai salah satu 

instrumen untuk mengatasi kemiskinan, pemecahan  masalah ekonomi,  dan 

mengangkat harkat dan martabat fakir  miskin. Dimana, ayat-ayat al-Quran 

mengenai hal ini bersifat luwes dan fleksibel, penafsirannya berkembang 

sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Hal 

ini didasarkan pada:  Pertama, teks-teks global yang tercantum dalam al-Quran 

menegaskan, setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak  orang lain; 

Semua dalil  tidak membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Kedua, 

semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Argumen ini 

memberikan isyarat bahwa harta-harta yang pada era Islam Klasik  belum 

dikenakan zakat, maka pada era kontemporer dapat dikenai zakat. Kepastian 

dan keyakinan ini harus dimiliki terlebih dahulu. Karena hal ini merupakan titik 

awal untuk mengoptimalkan peran muzakki dalam upaya optimasi zakat. Para 

ulama, akademisi dan peneliti sangat dituntut perannya di sini. 

Secara tektual ayat, al-Qur’an tidak menyebutkan istilah pajak, al-Qur’an 
hanya mensinyalir istilah fa’e. Sebagaimana Firman Allah dalam s urat al-Hasyr 

(59) ayat 7 sebagai berikut: 

 

ُ َعلَٰى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرٰى  َتاَمىٰ َما أََفاَء َللاَّ ٌَ ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبٰى َواْل َفلِلَِّه َولِلرَّ  
ُسوُل َفُخذُ  اِء ِمْنُكْم ۚ َوَما آَتاُكُم الرَّ ٌَ َن اْْلَْغنِ ٌْ ُكوَن ُدولًَة َب ٌَ ًْ ََل  بٌِِل َك وهُ َواْلَمَساِكٌِن َواْبِن السَّ

 َ َ ٖۖ إِنَّ َللاَّ قُوا َللاَّ   َشِدٌُد اْلِعَقابِ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ۚ َواتَّ

 

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa-e) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.66  

 

                                                           
66

 Departemen  Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah,(Jakarta:Departemen  Agama RI, 1428 

H/2006 M), hal.  547. 
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Pajak dan Zakat sama-sama memiliki peranan tertentu  menurut Al-quran. 

Dimana berdasarkan Al-quran zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang 

keempat setelah Syahadat, sholat dan puasa. Kedudukan zakat dalam al-quran 

sama dengan ibadah-ibadah lainnya yang dijelaskan dalam al-quran. Bahkan 

boleh dibilang sejajar dengan ibadah lainnya. Hubungan yang terjadi akibat 

zakat tidak hanya hubungan habluminallah, tapi juga bisa hubungan 

habluminannash. Hubungan dengan penciptanya dan hubungan dengan 

manusia.Dalam Al-quran pun dijelaskan perkara objek dan subjek dari zakat 

yang dikenal dengan istilah Muzakki dan mustahik. 

Pajak juga diatur dalam al-quran walaupun istilahnya di qiyash kan dengan 

istilah fa’e yaitu penyerahan harta rampasan kepada Alloh dan Rasulnya dari 

penduduk. Secara tidak langsung istilah pajak itu sudah ada dan dikenal jaman 

Rosululloh, hanya berbeda istilah. Perbedaan antara Pajak dan Zakat berada 

pada peruntukkan dana yang sudah dikumpulkan. Pajak dikumpulkan untuk 

digunakan kepentingan negara atau umum, sementara zakat dikumpulkan juga 

untuk digunakan demi kepentingan atau kesejahteraan ummat. Ummat yang 

dimaksud tentu saja lebih kepada kaum muslim, sementara jika dana pajak 

bisa mencakup muslim dan non muslim. 

 

2. Perspektif Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan yang merupakan salah satu bagian dari pajak negara, 

dimana pajak tersebut di pungut dan digunakan untuk kepentingan negara dan 

masuk ke kas negara. Undang-undang No.36 tahun 2008 berisi tentang 

beberapa ketentuan yang berubah dari undang-undang pajak penghasilan 

sebelumnya. Dalam undang-undang No. 36 tahun 2008 jelas mengatakan 

bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang 

pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 

satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983. 

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, 

serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah 

perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam UU No 36 

Tahun 2008. Netral dalam pemungutan pajak dimana pemerintah melalui 

dirjen pajak bertindak sebagai pemungut pajak, pemerintah bersifat netral 

tidak berat sebelah dan sebagainya. Stabil berkaitan dengan keadaan 

perekonomian negara kita, dimana jika perekonomian stabil maka pajak 

penghasilan yang dibayar atau diterima oleh pihak negara pun akan stabil. Adil, 

pajak menganut azas adil, adil dalam hal pemungutan pajak tidak berat 
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sebelah, baik untuk wajib pajak yang kaya ataupun yang miskin, tapi kalau 

sudah menjadi wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak. 

Sederhana, pajak yang dipungut menggunakan sistem yang sederhana 

yang mudah dicerna oleh masyarakat dan tidak berbelit-belit. Memiliki 

kepastian hukum karena penentuan subyek dan objek pajak bahkan juga tarif 

pajak itu diatur oleh Undang-undang salah satunya adalah Undang-undang No. 

36 tahun 2008. Transfaransi diharapkan pemerintah sebagai pihak pemungut 

pajak transfaransi mengenai kemana uang pajak yang dipungut oleh 

pemerintah digunakan atau disalurkan. 

 

3. Pengaruh Pajak Penghasilan dan Zakat terhadap Pendapatan Negara 

Pajak penghasilan merupakan bagian dari jumlah seluruh pajak yang 

berhasil dipungut oleh pemerintah. Dimana pajak juga merupakan bagian dari 

pendapatan negara, karena pendapatan negara itu terdiri dari pendapatan 

pajak dan non pajak. Dari teori awal jelas ada hubungan dan pengaruh antara 

pajak penghasilan terhadap pendapatan negara. Dimana ketika pendapatan 

negara naik itu tidak lepas dari naiknya pendapatan pajak penghasilan, 

walaupun sebenarnya tidak menjamin, karena pajak penghasilan hanya 

sebagian kecil dari pendapatan negara juga pendapatan pajak. Masih ada 

pajak-pajak lain yang merupakan bagian dari pendapatan negara seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (Ppn BM) dan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Zakat tidak berhubungan dengan pendapatan negara, tapi bisa jadi sebagai 

pemicu naiknya pendapatan negara dari sektor non pajak. Karena sesuai 

dengan visi dan misi yang diemban oleh BAZNAZ yaitu untuk kesejahteraan 

ummat. Dimana semakin sejahteranya ummat maka tingkat pendapatan per 

kapita dari masyarakat akan naik. Ketika pendapatan per kapita masyarakat 

naik maka pendapatan nasional juga akan naik. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan dana zakat sebagai 

variabel independen dan pendapatan negara sebagai variabel dependen 

menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut. 𝑒     𝑡    𝑒𝑔                + 2.363E-6  Dana Zakat. Hal tersebut mengandung arti bahwa 

dana zakat mempunyai hubungan yang positif dan searah terhadap 

pendapatan negara, dimana dana zakat meningkat maka pendapatan negara 

pun ikut meningkat. Begitupun sebaliknya jika dana zakat menurun maka 

pendapatan negara pun ikut menurun. Hal tersebut sesuai dengan teori awal 

tentang hubungan antara dana zakat dan pendapatan negara. Dimana jika 

dana zakat meningkat berarti banyak kesadaran dari masyarakat khususnya 

muslim akan kewajibannya dalam membayar zakat. Karena sejatinya zakat 
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terutama Baznas mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummatnya 

melalu dana zakat yang berhasil dihimpunnya. 

Masyarakat yang sejahtera juga di indikasikan oleh meningkatnya 

pendapatan per kapita setiap warga negara dalam hal ini adalah masyarakat 

muslim. Kita mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah 

muslim. Jika pendapatan per kapita setiap warga negara meningkat maka 

otomatis pendapatan negara pun akan meningkat. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai R Square (r²), besarnya r² adalah 0.576 atau sama dengan 57,6%. 

Hal ini berarti dana zakat hanya memiliki kontribusi pengaruh terhadap 

pendapatan negara sebesar 57,6% sedangkan sisanya 42,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Pengaruh dana zakat terhadap pendapatan nasional diperoleh dengan 

menggunakan pengujian uji t SPSS dengan hasil uji t  sebesar 3.295 dengan 

signifikansi 0,011. Hasil tersebut  dapat dirumuskan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hal ini berarti variabel dana zakat berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pendapatan negara. 

 Pajak penghasilan merupakan salah satu bagian dari pendapatan negara 

atau nasional yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara itu ada akunnya tersendiri. Sehingga jika pendapatan pajak 

penghasilan meningkat jelas akan mengakibatkan pendapatan negara atau 

nasional pun akan ikut meningkat. Hal tersebut sesuai dengan persamaan 

regresi yang dihasilkan dari data yang dimiliki oleh peneliti. 

Persamaan regresi linear antara pendapatan pajak penghasilan dengan 

pendapatan negara atau nasional  adalah sebagai 

berikut.  𝑒     𝑡    𝑒𝑔               + 2.110 Pajak Penghasilan. 

Terlihat jelas dari persamaan tersebut memiliki arah yang positif antara pajak 

penghasilan dengan pendapatan negara atau nasional.Ini mengindikasikan, 

ketika pajak penghasilan bertambah maka akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan negara, begitupun sebaliknya jika pajak penghasilan 

menurun maka akan berdampak menurunnya pendapatan negara. 

Nilai korelasi pearson product moment diperoleh sebesar 0,974. Maka dari 

itu, hasil korelasi PPM ini sesuai ketentuan berada pada interval 0,80-1,000  

yang berarti korelasi antara pajak penghasilan dengan pendapatan negara 

adalah sangat kuat. R Square (r²) menunjukkan nilai koefisien determinasi, 

besarnya r² adalah 0.949 atau sama dengan 94,9%. Hal ini berarti pajak 

penghasilan memiliki kontribusi pengaruh terhadap pendapatan negara 

sebesar 94,9% sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain.  

Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS sebesar 12.179 dengan 

signifikansi 0,000. Hal ini memenuhi syarat thitung >  ttabel.  Sehingga hasil 

penelitian ini adalah thitung >  ttabel.   (12.179 > 2.306) dengan nilai taraf 
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signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat dirumuskan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel pajak penghasilan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pendapatan negara. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya pendapatan negara 

atau nasional ini, salah satunya adalah pendapatan pajak dan pendapatan 

bukan pajak. Pendapatan pajak bisa jadi berasal dari pajak penghasilan dan 

dana zakat merupakan bagian dari pendapatan yang bukan pajak. Sehingga 

ketika pendapatan pajak dan bukan pajak ini meningkat jelas akan 

mengakibatkan pendapatan negara juga meningkat. Pengaruh Pajak 

penghasilan dan Zakat secara simultan terhadap pendapatan negara 

menghasilkan persamaan regresi linier berganda                                       Dana Zakat        Pajak Penghasilan + c. 

Menurut hasil persamaan regresi linear di atas, dapat diartikan bahwa tanda 

positif adalah tanda hubungan yang searah antara pajak penghasilan dan dana 

zakat terhadap pendapatan negara atau nasional. Artinya arah pengaruh 

antara dana zakat dan pajak penghasilan secara simultan terhadap pendapatan 

negara adalah positif. Ini mengindikasikan, ketika dana zakat dan pajak 

penghasilan bertambah secara bersamaan maka akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan negara. 

Nilai korelasi diperoleh sebesar 0.974. Maka dari itu, hasil korelasi 

berganda ini sesuai ketentuan berada pada interval 0.80 – 0.100 yang berarti 

korelasi antara dana zakat dan pajak penghasilan secara simultan dengan  

pendapatan negara adalah sangat kuat. R Square (r²) menunjukkan nilai 

koefisien determinasi, besarnya r² adalah 0.949 atau sama dengan 94,9%. Hal 

ini berarti kontribusi pengaruh yang diberikan oleh dana zakat dan pajak 

penghasilan secara simultan terhadap  pendapatan negara adalah sebesar 94,9% 

sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian uji F SPSS sebesar 65.128 dengan 

signifikansi 0,00. Hal ini memenuhi syarat Fhitung >  Ftabel.  Sehingga hasil 

penelitian ini adalah Fhitung  >  Ftabel.   (65.128 > 4.74) dengan nilai taraf 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat dirumuskan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel dana zakat dan pajak penghasilan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan negara secara 

simultan.  
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PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pajak dan Zakat sama-sama memiliki peranan tertentu  menurut Al-quran. 

Dimana berdasarkan Al-quran zakat merupakan bagian dari rukun Islam 

yang keempat setelah Syahadat, sholat dan puasa. Kedudukan zakat dalam 

al-quran sama dengan ibadah-ibadah lainnya yang dijelaskan dalam al-

quran. Bahkan boleh dibilang sejajar dengan ibadah lainnya. Hubungan 

yang terjadi akibat zakat tidak hanya hubungan habluminallah, tapi juga 

bisa hubungan habluminannash. 

2. Pajak penghasilan yang merupakan salah satu bagian dari pajak negara, 

dimana pajak tersebut di pungut dan digunakan untuk kepentingan negara 

dan masuk ke kas negara. Undang-undang No.36 tahun 2008 berisi tentang 

beberapa ketentuan yang berubah dari undang-undang pajak penghasilan 

sebelumnya 

3. Pengaruh dana zakat terhadap pendapatan negara atau nasional secara 

parsial sebesar  57,6%. Ini berarti bahwa dana zakat memberikan 

kontribusi sebesar 57,6% terhadap pendapatan Negara. Pengaruh pajak 

penghasilan terhadap pendapatan negara atau nasional sebesar 94,9%, ini 

berarti bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi sebesar 94,9% 

terhadap pendapatan negara secara parsial. Sementara secara simultan 

dana zakat dan pajak penghasilan memberikan kontribusi sebesar 94,9% 

terhadap pendapatan negara atau nasional. 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 



 

 Penutup | 83 

B. SARAN 

Setelah dilakukan penelitian mendalam, maka penulis menemukan 

beberapa saran mengenai dana zakat dan pajak penghasilan yaitu: 

1. Untuk Badan Amil Zakat yang merupakan badan pemungut zakat, 

diharapkan lebih aktif lagi dalam menghimpun dana zakatnya, sehingga 

dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan di awal, minimal dengan 

cara melakukan penyuluhan akan pentingnya membayar zakat. 

2. Untuk DJP pajak yang merupakan wadah atau badan yang menghimpun 

pajak penghasilan juga dituntut untuk lebih intens lagi dalam menghimpun 

pajak penghasilan dengan aktif lagi melakukan kegiatan penyuluhan 

kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak terutama pajak 

penghasilan. 
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