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BAB II 

TINJAUAN ILMIAH TENTANG 

ZAKAT PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN 

 

A. Tinjauan Zakat 

Pengertian zakat Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-

‘Arab, kata zakat (al-Zakah) merupakan kata dasar (mashdar) dari zaka yang berarti 

suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti sangat popular dalam penerjemahan 

baik al-Qur’an maupun Hadis. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan 

berkembang, dan seseorang disebut zaka, jika orang tersebut baik dan berkembang.1 

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang 

bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya di namakan zakat. Adapun 

menurut syara’ yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian 

wajib secara syara’ dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau 

sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.  

Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara’) 

yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, 

namun dari sisi pengaruhnya (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. 

Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya 

                                                           
1 Sudirman,  Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang Pers, 2007), hlm. 
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dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya 

yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.2 

Allah berfirman Q.S Ar-Ruum (30) : 39 

ِّن  ٓ َءاتَۡيُتم م  ِِّۖ َوَما ْ عِّنَد ٱّللَّ َٰلِّ ٱنلَّاسِّ َفََل يَۡرُبوا ۡمَو
َ
ٓ أ ْ ِفِّ ُبَوا ََِّيۡ ِّٗبا ل  ِّن ر  ٓ َءاتَۡيُتم م  َوَما

ْوَلَٰٓئَِّك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِّفوَن 
ُ
ِّ فَأ ةٖ تُرِّيُدوَن وَۡجَه ٱّللَّ  َزَكوَٰ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah maka tidak bernambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa 

zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).3 

Allah berfirman, Q.S Saba’ (34) : 39 

ءٖ  ِّن ََشۡ نَفۡقُتم م 
َ
ۥۚ َوَمآ أ ُر ََلُ ِۦّ َوَيۡقدِّ َِّمن يََشآُء مِّۡن عَِّبادِّه ِّۡزَق ل ِّ يَبُۡسُط ٱلر  قُۡل إِّنَّ َرّب 

َٰزِّقِّنَي  ۖۥِ َوُهَو َخَۡيُ ٱلرَّ  َفُهَو ُُيۡلُِّفُه

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang 

                                                           
2 Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Fatawa Fie Ahkami Az-Zakah, terj. Imanuddin 

Kamil (Jakarta:Pustaka as-Sunnah, 2008) , hlm. 45 
3 Departemen Agama RI Al-Qur’dan Tafsirnya Jilid VII (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi. 

2010), hlm. 507 
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dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 

menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.4 

 

Ini membuktikan bahwasanya orang-orang yang diberi kekuatan untuk dapat 

menunaikan keberkahan pada harta yang diinfakkannya dan bagi mereka di depan 

mata itu, disebabkan infaq fi sabilillah yang mereka lakukan. Oleh sebab itu arti zakat 

menurut syara erat kaitannya dengan maknanya secara bahasa dari sisi tumbuh dan 

berkembangnya harta tersebut.5  

Zakat adalah harta yang wajib dkeluarkan oleh seorang muslim atau badan 

usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariah islam.6 

1. Kewajiban zakat  

Di dalam kitab Al-Quran kata zakat digandengkan dengan kata shalat 

dalam delapan puluh dua tempat7. Hal ini menunjukan bahwa keduanya 

memiliki hubungan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Quran, 

Sunnah Nabi dan Ijma’ Ulama .  

Dalam Al-quran antara lain firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 43   

 ْ قِّيُموا
َ
ةَ  َوأ لَوَٰ ةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ َكوَٰ ْ وَ  ٱلزَّ َٰكِّعِّنيَ َمَع  ٱۡرَكُعوا   ٤٣ ٱلرَّ

                                                           
4 Departemen Agama RI Al-Qur’dan Tafsirnya Jilid VIII  (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi. 

2010), hlm. 104 
5 Ibid.,hlm 46 
6 Republik Indonesia, Undang-undang RI No 23 tahun 2011 Pasal 4 ayat 5 Bab I 
7Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Zakat, terj. KH. A. Aziz Masyhuri  (Surabaya: Penerbit Bintang , 

2001), hlm. 6 
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“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-

orang yang ruku”8 

QS. At-Taubah (9) : 103 

 

تََك  ُخذۡ  ِّ َعلَۡيهِّۡمِۖ إِّنَّ َصلَوَٰ
َِّها َوَصل  ِّيهِّم ب ُِّرُهۡم َوتَُزك  ِّهِّۡم َصَدقَٗة ُتَطه  َٰل ۡمَو

َ
مِّۡن أ

َُّهۡمۗۡ وَ  ُ َسَكٞن ل   ١٠٣َسمِّيٌع َعلِّيٌم  ٱّللَّ
 

“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.”9 

 

Hadis  

ُ رَ  ا س  بَّ عَ  نُ ا بْ  اَل قَ  َ اّللَّ  نِّ ثَ  دَّ حَ  ,ا مَ هُ نْ عَ  ِضِّ
َ
ُ ِضِّ رَ  نَ ايَ فْ و سُ بُ  َ  , هُ نْ عَ   اّللَّ

ُ ّلَّ  َص بِّ انلَّ  يَث دِّ حَ رَ كَ ذَ فَ   يَ  )) : ا َل قَ فَ  مَ لَّ سَ وَ  هِّ يْ لَ عَ   اّللَّ
ْ
ِّ انَ رُ مُ أ ِّ ب  , ةِّ ََل الص 

ِّ لَ ةِّ , وَ العَ فَ افِّ  (( )رواه ابلخارى(  10  وَ لزَّ كَ ةِّ  , وَ الص 

"Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata : aku di beritahu oleh Abu Sufyan ra,. 

Lalu ia menyebutkan hadis Nabi saw. Ia mengatakan : “Nabi saw menyuruh 

kita supaya mendirikan salat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi 

keluarga) dan Ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk. (HR Bukhari).11 

 

2. Rukun Zakat 

                                                           
8 Departemen Agama RI Al-Qur’dan Tafsirnya Jilid I  (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi. 

2010), hlm. 92 
9 Departemen Agama RI Al-Qur’dan Tafsirnya Jilid IV  (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi. 

2010), hlm .98 
10 Abu Abdillah Muhammad Al Bukhori, Shahih Al-Bukhori Juz 1, (Beirut: Dar EL-

Fikr,1994M), hlm. 133. 
11 Achmad Sunarto, Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid II, (Semarang: CV. Asy 

Syifa’,1992),hlm. 320. 
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Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagaian dari nishab, dengan 

melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikan sebagai milik orang 

faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau 

petugas atau penarik zakat.12   

3. Syarat zakat  

Zakat mempunyai berbagai syarat wajib dan syarat sah. Menurut 

kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baligh, 

berakal, mencapai nisab secara penuh, kepemilikan harta penuh dan mencapai 

satu tahun. 

Menurut kesepakatan ulama pada bahwa syarat sah zakat adalah niat 

yang menyertai pelaksanaan zakat. 13 

a. Syarat merdeka, karena budak tidak memiliki harta, tetapi hartanya 

adalah untuk tuannya berdasarkan sabda Nabi, “Barang siapa yang 

menjual budak yang mempunyai harta, maka hartanya untuk yang 

menjualnya, kecuali jika pembeli menjadikannya syarat.”14 

b.  Syarat islam, karena orang kafir tidak wajib zakat dan tidak akan di 

terima darinya meskipun ia mengeluarkannya atas nama zakat. Allah 

berfirman dalam  Q.S At-Taubah (9) : 54  

                                                           
12 Wahbah Az-Zuhaili, op.cit.,hlm. 12 
13 Ibid., hlm.13 
14 Syaikh Muhammad Shalih ak-Utsaimin, Ensiklopedia Zakat, op.cit., hlm.53 
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ِّ  َوَما ْ ب ُهۡم َكَفُروا نَّ
َ
َ ٓ ن ُتۡقَبَل مِّۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إَِّّلَّ

َ
ِّ َمَنَعُهۡم أ  ٱّللَّ

 ِّ ِّرَُسوَلِّ تُوَن  ۦَوب
ۡ
ةَ َوََّل يَأ لَوَٰ إَِّّلَّ َوُهۡم ُكَساََلَٰ َوََّل يُنفُِّقوَن إَِّّلَّ وَُهۡم  ٱلصَّ

  ٥٤َكَٰرُِّهوَن 

“Dan yang menghalangi-halangi infaq mereka untuk diterima mereka 

buntu diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan 

Rasulnya dan merak tidak mlaksanakan sholat, melainkan dengan 

malas tidak(pula) meinfakkan(harta) mereka melainkan dengan rasa 

enggan(terpaksa).15 

 

c. Baligh dan berakal merupakan syarat bagi mazhab Hanafi, sehingga 

tidak ada beban zakat bagi harta anak kecil dan orang gila karena 

keduanya tidak termasuk dalam kriteria orang yang wajib menunaikan 

ibadah seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut mayoritas ulama, 

keduanya dipandang sebagai syarat . Oleh sebab itu zakat wajib di 

keluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Namun yang wajib 

mengeluarkan zakatnya adalah walinya.  

d. Syarat mencapai nisab (kadar batasan harta yang diwajibkan), 

maksudnya bahwasanya seseorang memiliki harta yang telah 

mencapai nisab yang telah di tentukan syara’. Masing-masing harta 

                                                           
15Departemen Agama RI Al-Qur’dan Tafsirnya Jilid IV  (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi. 

2010),hlm. 130 



17 
 

memiliki nisabnya tertentu. Jika seseorang memiliki harta yang tidak 

mencapai nisab, maka ia tidak wajib zakat, sebab hartanya sedikit dan 

tidak memungkinkan untuk menolong orang lain.16 Secara ringkas 

bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nishab perak adalah 

200 dirham. Nishab biji-bijiaan dan buah-buahan sesudah 

dikeringkan, menurut selain madzhab Hanafi adalah 5 wasq (653 kg). 

Nishab kambing adalah 40 ekor. Nishab unta adalah 5 ekor. Dan 

nishab sapi adalah 30 ekor.17 kepemilikan penuh terhadap harta yang 

dizakati. Para penerima zakat  

4. Para penerima zakat ada delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan  

a. Al fuqara/Orang-orang faqir  

Orang faqir adalah kelompok pertama penerima zaka. Al-fuqara adalah 

bentuk jama’ dari  kata faqir. Arti faqir menurut madzab Syafi’ie dan 

Hambali  adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan 

yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

b. Al Masakin/Orang-orang miskin 

                                                           
16 Syaikh Muhammad Shalih ak-Utsaimin  Ibid., hlm.53 
17 Wahbah Az-Zuhaili, op.cit.,hlm. 16 



18 
 

Al masakin adalah kelompok kedua penerima zakat. Al Masakin adalah 

bentuj jama’ dari kata miskin. Arti miskin ialah orang yang mempunyai 

harta dan pekerjaan, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.  

c.  Al Amilin’alaiha/Petugas zakat  

Petugas zakat adalah orang-orang yang bertugas menarik dan membagi 

zakat. Mereka disyaratkan harus adil, menguasai hukum (yang terkait 

dengan soal)zakat. Termasuk amil ialah orang yang diberi tugas menarik 

zakat sepersepuluh, peneliti, pembagi zakat untuk para penerima zakat, 

dan penjaga harta (zakat yang terkumpul). 

d. Al Muallafah Qulubuhum (orang yang dibejuk hatinya) 

Mereka adalah kelompok yang keempat dari penerima zakat. Di antara 

mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya memeluk islam. Mereka 

diberi zakat, agar supaya menjadi kuat nia merek memeluk islam. 

e. Ar Riqab/Para budak 

Riqab adalah budak muslim yang mukatab yang tidak mempunyai uang 

untuk membayar tebusan atas diri mereka, walaupun mereka sudah 

bekerja sekuat tenaga.  

f. Al Gharimun/Orang yang terhutang 

Mereka adalah orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri 

maupun orang lain, baik hutang itu digunakan untuk beribadah maupun 

untuk bermaksiyat.  

g. Fie Sabilillah/orang berjuang di jalan Allah 
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Mereka adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak 

mendapat gaji dari markas komando mereka. 

h. Ibnu Sabil/orang yang sedang dalam perjalanan 

Mereka adalah orang yang sedang bepergian untuk melakukan ketaatan, 

bukan untuk kemaksiyatan, sedang dia tidak akan sampai pada 

tujuannya, kecuali mendapat bantuan.18  

 

B. Tinjauan Zakat Penghasilan 

1. Pengertian Zakat Penghasilan 

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di 

peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan 

uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan 

orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional), maupun 

pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, 

perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, 

dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu 

berupa gaji, upah, ataupun honorarium yang demikian itu apabila sudah 

mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di 

keluarkan zakatnya. 19 

                                                           
18Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Zakat, terj. KH. A. Aziz Masyhuri  (Surabaya: Penerbit Bintang , 

2001), hlm. 143-150 
19 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat,( Bogor : Litera Antar Nusa, 2007), hlm.459 
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2.  Landasan zakat profesi  

Kewajiban zakat yang diperoleh dari harta penghasilan atau profesi 

bermula dari  interprestasi tes ‘ Umar bin al-Khattab dalam surat al Hashr.20 

Allah berfirman dalam  Q.S Al Baqarah (2): 267  

َها يُّ
َ
أ ِّينَ  َيَٰٓ ۡخرَۡجَنا َلُكم  ٱَّلَّ

َ
ٓ أ ا َِّبَٰتِّ َما َكَسبُۡتۡم َومِّمَّ ْ مِّن َطي  نفُِّقوا

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

َِّن  ۡرضِّ  م 
َ
ْ  ٱۡۡل ُموا ن مِّۡنُه تُنفُِّقوَن َولَۡسُتم أَِب بِّيَث ٱلَۡ َوََّل َتَيمَّ

َ
ٓ أ يهِّ إَِّّلَّ ذِّ خِّ

ْ ُتۡغمُِّضواْ فِّيهِِّۚ وَ  نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ ي  ٱّللَّ   ٢٦٧ََحِّيٌد  َغنِّ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 

 

Kata  َما َكَسۡبُتۡم  di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil 

usahamu, seperti jasa atau profesi21. Prinsip zakat adalah memberi, memberi 

kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu 

sinergi dalm rangka membangun kehidupan social yang tangguh   

3. Nisab dan kadar zakat penghasilan  

                                                           
20 Muhammad Hadi, Problematika  Zakat Profesi dan Solusinya (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar:2010), hlm. 58  
21 Ibid., hlm. 59 
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Agama Islam tidak mewajbkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit 

atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, 

hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut 

dari orang-orang kaya. 

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang 

tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta 

pembayara pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan 

zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, 

karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban 

zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, 

sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan 

keadilan. 

 

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat 

profesi, yaitu: 

a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab 

maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishab zakat profesi 

adalah 520 kg beras dan kadarnya 5 % atau 10% (tergantung kadar 

keletihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima 

tidak perlu menunggu batas waktu setahun. 

b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 

85 gram emas, dan kadanya 2,5% dan dikeluarkan setiap 
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menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau 

dibayar di akhir tahun 

c. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. 

Nishabnya senilai 520 kg beras, sedangkan kadarnya dianalogikan 

dengan emas yaitu 2,5 %.  

Menurut UU RI No.23 tentang pengelolan zakat telah 

memutuskan bahwa nishab penghasilan halal adalah senilai dengan 

gabah 653 kg atau 524 kg. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%22. 

Untuk waktu pengeluaran zakat penghasilan dilaksanakan pada saat 

menerima penhasilan jika sudah cukup nishab dan dibayarkan melalui 

amil zakat resmi. 

4. Syarat zakat sebagai pengurang pajak penghasilan 

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak, namun 

masih harus memenuhi beberapa pesyaratan yang bersifat kumulatif dan harus 

dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan23  

a. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk 

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

pemeluk agama islam. 

                                                           
22 Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat  
23 Sudirman,  Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang Pers, 2007), hlm. 

126 



23 
 

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

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 

no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

c. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan 

yang menjadi objek pajak. 

dengan kata lain zakat seperti zakat maal atau harta, zakat fitrah dan zakat 

lainya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengang penghasilan 

kena pajak tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan 

C. Tinjauan pajak penghasilan 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH merumuskan 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.  

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani  Pajak adalah iuran kepada Negara yang 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan–peraturan, dengan tidak 

dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai 

pengeluaran–pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan24 

1. Jenis pajak  

                                                           
24Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, Perpajakan: Konsep Aplikasi,Contoh, 

dan Studi Kasus (Jakarta:Salemba Empat,2014), hlm.2  
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Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, 

sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Menurut  golongan 

Jenis pajak menurut golongannya dibagi dua, yaitu25: 

1) Pajak langsung  

pajak langsung adalah Pajak yang harus ditanggung sendiri, ang 

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: 

pajak penghasilan (PPh) . 

2) Pajak tak langsung  

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).  

b. Menurut sifat 

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi dua yaitu26  

1) Pajak subyektif  

Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya.  

Contoh: pajak penghasilannya. 

2) Pajak obyektif  

                                                           
25Ibid.,hlm. 5 
26 Siti Resmi, Siti Resmi, Perpajakan:Teori dan Kasus (Jakarta:Salemba Empat,2013), Op 

Cit., hlm. 7 
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Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan 

objeknya baik benda, keadaan, perbuataan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keaadan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu: 27 

1) Pajak pusat (negara) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran tumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM. 

2) Pajak daerah  

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I 

(Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing. Pajak daerah terdiri dari 28.   

2. Pengertian Pajak Penghasilan  

                                                           
27 Ibid.,,hlm.8 
28 Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara op. cit., hlm.  6 
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Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi 

atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya selama satu tahun pajak.  

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-undang No. 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah 

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 undang-undang 

pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.29 

Tax is variously described as a compulsory payment mandated by law, 

of financial resources, from the private sector to a government, without an 

expectation in the payer of counterperformance owed to it individually by that 

government.30 

                                                           
29 Ibid., hlm. 47 
30 John H. Willes, International Business Law: Environment and Transactions, (New York: 

McGraw-Hill, 2005), hlm. 602 
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Aristotle : “To give away money is an easy matter and in any man’s 

power. But to decide to whom to give it, and how large and when, and for 

what purpose and how, is neither in every man’s power nor an easy matter.”31 

Dalam undang-undang pajak penghasilan, subyek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib 

pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 

satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak. Tahun pajak, menurut undang-undang pajak penghasilan 

adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak 

mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun 

buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sedangkan bagian 

tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) 

bulan saat wajib pajak memperoleh penghasilan. 

Whatever we may think of any specific government spending. We pay 

not just in terms of tax dollars but in the more fundamental form of a chaged 

mix of output. In theory, the federal income tax is designed to be progressive. 

That is, to take a larger fraction of high incomes than of low incomes.32 It is 

Important to note that income taxation reduces the slope of the consumption 

                                                           
31 Susan Ueber Raymond, The Future of Philanthropy Economics, Ethics, and Management 

(Canada: John Wiley & Sons, Inc, 2004), hlm. 21 
32 Bradley R. Schiller, The Macro Economy Today Eleventh Edition,(New York: McGraw-

Hill, 2008), hlm 76 
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function. It therefore also reduces the slope of the aggregate expenditure 

function and thus reduces the multiplier.33 

a. Dasar Hukum 

Landasan hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang 

ditambah peratutan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain34: 

1) UU No.36 tahun 2008 

2) Peraturan Pemerintah (PP) 

3) Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/ Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) 

4) Keputusan Dirjen Pajak (Kep)/ Peraturan Dirjen Pajak 

5) Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) 

b. Subyek Pajak Penghasilan. 

Subyek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

dikenakan Pajak Penghasilan35.Adapun yang dimaksud dengan subyek 

pajak diatas adalah orang pribadi atau  warisan yang belum terbagi sebagai 

satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.  

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

ataupun luar Indonesia.  

                                                           
33 Thomas F. Dernburg, Macro-Economics Concepts, Theories, and Policies Seventh Edition. 

(United States: McGraw-Hill, 1985), hlm 109 
34 Siti Resmi, op.cit,  hlm. 75 
35 Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara,  loc. cit. 
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2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. Warisan yang belum terbagi dalam hal ini merupakan salah satu 

pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi ini sebagai subyek pajak pengganti 

dimaksudkan agar pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap 

dapat dilaksanakan. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komandinter, perseroan lainnya, BUMN, 

BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

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

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha 

milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa 

memperhatikan nama dan bentuk usaha yang dijalankan. Sehingga setiap 

unit usaha tertentu dari badan pemerintah sebagai contoh, lembaga, badan 

dan lainnya yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 

menjalankannya dan melakukan kegiatan guna untuk memperoleh 

penghasilan 

c. Obyek Pajak Penghasilan. 

1) Penghasilan yang termasuk objek pajak 
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Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), 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 termasuk36: 

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak 

penghasilan; 

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

c) Laba usaha; 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya;  

f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

                                                           
36 Ibid., hlm 51 
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h) Royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan 

cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun 

tidak. 

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n) Premi asuransi; selain asuransi jiwa 

o) Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

q) Penghasilan dari usaha berbasis syari’ah . 

r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

surplus bank Indonesia. 

2) Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak 
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Adapun penghasilan yang bukan termasuk obyek pajak adalah sebagai 

beriku37t: 

a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang di 

bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterimah oleh 

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannnya diatur dengan 

atau berdasarkan peraturan pemerintah. 

b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus atau derajat badan keagamaan, badan pendididkan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasai, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur atau berdasarkan 

peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

c) Warisan; yang diterima oleh ahli warisnya. 

d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. 

                                                           
37Ibid., hlm. 55 
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e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam lingkup natura dan/atau kenikmatan dari 

wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib 

pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (demand profit). 

f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. 

g) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, 

dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu. 

h) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

i) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling 

rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 

j) Iauran yang diterima atau diperoleh dari dana pension yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang 

dibayar oleh pembeli kerja maupun pegawai. 

k) Bagian laba yang diterimah atau yang diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham 
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persekutuan, perkumulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif. 

l) Peghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

nerupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiaatan di Indoensia, dengan syarat 

badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, 

kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector, 

sector usaha yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan 

Menteri keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa 

efek di Indonesia. 

m) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannnya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri 

Keuangan. 

n) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 

prasarana kegiatan. 

o) Pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka 

waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan 

Menteri Keuangan. 
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p) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan 

jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 

d. Penghasilan tidak kena pajak  

Dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib orang pribadi dalam 

negeri, kapadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 

Undang-undang PPh. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan 

paling sedikit sebesar38 : 

Besaran PTKP Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) 

Diri WP Orang Pribadi 36 juta 54 juta 

Tambahan untuk WP 

Kawin 

3 juta 4,5 juta 

Tambahan untuk istri 

yang bergabung dengan 

penghasilan suami  

36 juta 54 juta 

Tambahan untuk setiap 

tanggungan 

3 juta 4,5 juta 

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak penghasilan dari 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurang dengan 

                                                           
38 Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat jendral biro komunikasi 

dan layanan informasi,  Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik  nomor 31/KLI/2016 tanggal 24 juni 2016  
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jumlah penghasilan tidak kena pajak. Dsamping untuk dirinya sendiri, keoada 

wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena 

pajak39. 

e. Menghitung Pajak Penghasilan 

Menghitung pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu 

menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib pajak yang 

bersangkutan dan menghitung atas penghasilan pihak lain. Menghitung pajak 

atas penghasilan sendiri biasanya disebut dengan menghitung pajak 

penghasilan terhutang. Menghitung pajak atas penghasilan kepada pihak lain 

dilakukan pada saaat wajib pajak membayarkan penghasilan kepada pihak lain 

dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, sewa royalty, dan lain-lain. 

Secara umum, pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan fotmul 

sebagai berikut. 

PPh terhutang = Tarif pajak x penghasilan kena pajak  

f. Tarif pajak  

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung 

besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokan menjadi dua 

yaitu tarif umum dan tarif lainya.40Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri yaitu : 

                                                           
39 Abdul Halim, Icuk Rangga dan Amin Dara,  op. cit., hlm. 64 
40 Siti Resmi, Op.cit., hlm.124 
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Lapisan penghasilan kena pajak Tarif 

pajak 

Tarif pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000 (Lima 

puluh juta rupiah) 

5 % 

Diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan 

Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah ) 

15% 

Diatas Rp250.000.000 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp500.000.000(lia ratus juta rupiah) 

25% 

Diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah 

30% 

 

Untuk keperluan mendapatkan gambaran perhitungan PKP, berikut ini langkah-

langkah yang harus ditempuh.41 

Penghasilan Bruto RP XXX XXX XXX 

Biaya Biaya RP XXX XXX XXX 

Penghasilan Netto Sebelum Zakat RP XXX XXX XXX 

                                                           
41 Sudirman,  Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang Pers, 2007), hlm. 

42 
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Zakat Penghasilan  

(2,5% X Penghasilan Neto) 

RP XXX XXX XXX 

Penghasilan neto setelah pajak RP XXX XXX XXX 

PTKP RP XXX XXX XXX 

Penghasilan Kena Pajak RP XXX XXX XXX 

Contoh:  

Saudara Arif adalah pengusaha dengan gaji  

Penghasilan Bruto      : Rp. 300.000.000 

Biaya Biaya       : Rp.   15.000.000 

Penghasilan Netto Sebelum Zakat   : Rp. 285.000.000 

Zakat Penghasilan (2,5% X285.000.000)   :Rp.      7.125.000 

Penghasilan Neto Setelah Zakat     :Rp.  277.875.000 

PTKP (K/3)  

(54.000.000+4.500.000+(3X4.500.000)     :Rp. 72.000.000 

penghasilan kena pajak    :RP. 205.875.000 

Tarif Pajak : 

5% X Rp. 50.000.000  : Rp.2.500.000 

15% X Rp. 155.875.000 : Rp.23.381.250 

  Rp. 25.881.250  

Pajak terhitung Rp.25.881.250. Untuk satu tahun. Untuk perbulannya kurang lebih 

Rp. 2.156.770 

 


