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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Tanah Laut secara geografis terletak antara 114o30’ - 115o23’ 

Bujur Timur dan 3o30’ - 4o11’ Lintang Selatan. Di sebelah Barat dan Selatan, 

Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan 

Kabupaten Tanah Bumbu, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Banjar. Luas 

wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 3.631,35 Km2 atau 9,71 persen 

dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terbagi atas 11 kecamatan, dengan 

kecamatan terluas berada pada Kecamatan Jorong dengan luas wilayah 628,0 

Km2 Kabupaten Tanah Laut beribukota di Kecamatan Pelaihari. Apabila dilihat 

dari segi wilayah administrasi, Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 

135 desa/kelurahan dan 1.527 rukun tetangga (RT). Selama kurun waktu tahun 

2013-2015 tidak terjadi perubahan wilayah administrasi1.  

Penduduk Tanah Laut pada tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi 

penduduk berjumlah 324.283 jiwa, dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis 

kelamin laki-laki. Bila dilihat dari sebaran penduduknya, Tanah Laut dengan luas 

wilayah sekitar 3.631,35 km2 ditempati penduduk sebanyak 89 orang per km2. 

Sementara komposisi penduduk bila dilihat dari segi kelompok umur, maka 

terdapat sekitar 66,56 persen yang berusia produktif antara 15–64 tahun dengan 

                                                           
1 Dokumentasi Statistik Daerah  Kabupaten Tanah Laut 2016. Hlm.2 
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angka Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 50,24 persen. Artinya 

rata-rata setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) ternyata 

menanggung penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 64 tahun keatas) 

sebanyak 50 orang.2 

 

B. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tanah Laut  

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut yang merupakan lembaga pemerintah 

nonstructural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut 

melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah laut. Penguataan 

kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dengan kewenangan ini dimaksud 

untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayaan kepada muzaki, 

mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum 

dalam pengelolaan zakat.3 

1. Visi  

Terwujudnya optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah yang 

Profesional, Transparan, bertanggung Jawab dan Amanah dengan berbasis 

kemitraan di Kabupaten Tanah Laut 

2. Misi  

a. Menguatkan dan memberdayakan kelembagaan BAZNAS Kabupaten 

Tanah Laut 

b.  Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, 

sehingga menjadi lebh professional, transparan,amanah dan mandiri 

                                                           
2 Ibid,. Hlm. 4 
3 Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut 
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c. Meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat 

d. Mengumpulakan zakat, infaq, dan sadaqah di Kabupaten Tanah Laut  

e. Mengola dan mengembangkan data muzaki dan musthik Kabupaten 

Tanah Laut 

f. Mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan 

sadaqah Kabupaten Tanah laut  

g. Menglengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS  

3. Pengeloaan Pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah 

melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Laut  

a. Pengumpulan  

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut melakukan pengumpulan zakat, 

infaq dan sadaqah dan dana social keagaaman lainnya melalui Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) dan secara langsung dari para muzaki  

1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan 

perhitungan sendiri atas keawajiban zakatnya. Dalam hal tidak 

dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat 

meminta bantuan BAZNAS 

2) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak  

3) BAZNAS Kabupaten Tanah Laut mengumpulkan zakat, infaq, 

dan sadaqah yang terdiri zakat maal, zakat fitrah, zakat profess, 

infaq, dan sadaqah lainnya dari para muzaki baik dari 

Lembaga/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik 
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Negara, Swasta, Dan Perseorangan di wilayah Kabupaten Tanah 

Laut 

4) BAZNAS Kabupaten Tanah Laut wajib memberikan bukti 

setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat 

digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak     

b. Pendistribusian  

1) Zakat wajib didistribusikam kepada mustahik sesuai dengan 

syariat islam. 

2) Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilaa, dan kewilayahan. 

4. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Laut  

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah laut terdiri dari 

pimpinan, satuan audit internal, dan pelaksana. 

Ketua   : H. M. Wahyu Rahmadi 

Wakil ketua I Bidang Pengumpulan : Drs. H. Syamsul Fajerie, MM, 

M.si 

Wakil Ketua II Bidang 

Pendistribusian dan  pendayaguaan 

: Drs. H. Ariansyah 

Wakil Ketua III Bidang 

Perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan   

: H. Supiansyah 

Wakil Ketua IV Bidang : Zuhri, S.Pd.i 
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Administrasi, SDM dan Umum  

Satuan Audit Internal :  

Pelaksana I Bidang Pengumpulan : Ratna Novitasari 

Pelaksana  II Bidang Pendistribusian  : Mayang Sari, S.E 

Pelaksana III Bidang Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan  

: Andika Putra Surianata 

Pelaksana IV bidang Administrasi, 

SDM dan Umum 

: Irfansyah Riyadi, S.P 

 

C. Penyajian Data  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para 

informana tentang pendapat pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat 

pengurang pajak penghasilan, maka diperoleh data mengenai identitas dan juga 

pendapatnya tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan  

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini sajikan identitas informan disertai 

pendapat tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Informan pertama 

Nama : H. M Darani Noor 

Tempat Tanggal Lahir : Margasari, 5 Mei 1954 

Alamat : Jalan Datu Daim No.61 RT.06 
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RW.02 Pelaihari 

Pendidikan  : STM 

Jenis Usaha : Kontraktor 

Lama Usaha : 10 Tahun 

 

. Menurut Informan pertama ini beliau mengetahui tentang adanya 

pajak dan zakat penghasilan. Beliau telah melaksanakan pajak atas 

penghasilan, dan  melaksanakan zakat penghasilan namun tidak melalui 

badan resmi milik pemerintah penyalur zakat (BAZNAS). Informan 

penyaluran zakat penghasilannya langsung kepada orang yang berada di 

sekitar rumah beliau. Informan berpendapat bahwa lingkungan sekitar 

beliau masih ada yang membutuhkan, dan ada  juga faktor yang membuat 

beliau tidak menyalurkannya kepada BAZNAS adalah ketidaktahuan 

beliau tentang aturan membayarkan zakat penghasilan ke lembaga resmi 

pemerintah. Beliau juga tidak mengetahui dengan membayar zakat 

penghasilan pada BAZNAS dapat mengurangi pembayaran pajak 

penghasilan. Padahal bapak Darani tertarik dengan peraturan itu, apalagi 

apabila peraturan tersebut dapat di sosialisasikan secara menyeluruh dan 

resmi kepada pengusaha yang berdomisili di kabupaten tanah laut tentunya 

akan membantu para pengusaha4. 

2. Informan Kedua  

                                                           
4 H. M. Darani Noor, Pengusaha Kontraktor, Wawancara Pribadi, Pelaihari 6 Desember 

2016, pukul 10.15 Wita 
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Nama : H.M. Wahyu Rahmadi 

Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 06 Juli 1967 

Alamat : Jalan Perintis I No.29 RT.17   

RW.6 

Pendidikan : MA 

Jenis Usaha : Kontraktor 

Lama Usaha : 16 Tahun 

 Informan selain sebagai pengusaha bisnis kontraktor beliau juga 

menjabat sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Laut periode 2016-

2021. Beliau membayarkan pajak penghasilannya beliau juga melakukan 

pembayaran zakat penghasilan. Bapak Wahyu juga menyalurkan zakatnya 

di BAZNAS. Tetapi beliau belum melakukan tentang zakat pengurang 

pajak penghasilan. Karena pelaporan pajak di laksanakan di akhir tahun 

sampai dengan maret. Pendapat beliau setuju dengan peraturan tersebut 

karena beliau dapat melakukan kewajiban sebagai seorang muslim 

sekaligus kewajiban sebagai warga negara, walaupun pengurangan atas 

pajak penghasilan tidak terlalu banyak, tapi beliau berkeyakinan adanya 

peraturan zakat penghasilan mengurangi pajak penghasilan itu baik karena 

walaupun pengurangannya hanya sedikit lebih baik dari pada tidak 

pengurangan  sama sekali atas pajak penghasilan beliau5. 

3. Informan ketiga 

                                                           
5 H. M. Wahyu Rahmadi, Pengusaha Kontraktor, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 9 

Desember 2016, pukul 15:39 Wita 
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Nama : :H. Hafiz Aulia 

Tempat Tanggal Lahir : :Pelaihari, 03 Agustus 1983 

Alamat : :Jalan Matah Komplek 

Permata Jingga Pelaihari  

Pendidikan  : :DII Informatika 

Jenis Usaha : :Kontraktor 

Lama Usaha : :8 Tahun 

Informan mengetahui adanya hukum membayar zakat penghasilan, 

beliau juga telah membayarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya bahkan 

lebih sesuai dengan pendapatan. Namun beliau tidak membayarkannya 

pada BAZNAS melainkan membayarnya secara langsung atau pribadi di 

sekitaran tempat tinggal beliau dan keluarga dekat yag memerlukan.  

Tindakan ini dikarenakan beliau  melihat masih ada orang yang 

memerlukan di dekatnya, dan  juga secara pribadi beliau lebih percaya 

menyalurkan zakat secara pribadi daripada membayar zakat pada suatu 

badan  penyalur zakat seperti BAZNAS. Dan untuk peraturan zakat 

penghasilan yang mengurangi pembayaran  pajak penghasilan, bapak 

Hafiz tidak mengetahui adanya peraturan yang demikian dikarenakan tidak 

ada sosialisasi mengenai hal demikian baik dari kantor pajak dan 

BAZNAS6.   

4. Informan  keempat  

                                                           
6 H. Hafiz Aulia, Pengusaha Kontraktor, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 9 Desember 

2016, pukul 16:10 Wita 
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Nama : Yuli Anshari 

Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 8 Agustus 1962 

Alamat : Jalan A. Syairani RT.09 

Pendidikan  : PGA (setara SMA) 

Jenis Usaha : Kontruksi 

Lama Usaha : 8 Tahun 

. Bapak Yuli adalah wajib pajak yang membayarkan pajak 

penghasilan, dan zakat beliau pun selalu membayarkannya. Zakat yang 

beliau bayarkan seperti  zakat fitrah dan zakat harta, namun beliau tidak 

mengetahui adanya zakat penghasilan., Ketidaktahuan beliau dikarenakan 

tidak ada yang memberikan informasi dan sosialisasi tentang hal tersebut.  

Menurut beliau sendiri tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan dapat 

mengurangi pajak penghasilan, dan ketika peneliti melakukan wawancara 

kepada beliau mengenai hal tersebut bapak Anshari menjadi antusias 

dalam menanyai peneliti bagaimana prosedur dan mekanisme dalam 

pembayaran zakat penghasilan melalui BAZNAS agar dapat dipraktekkan 

sebagai pengurang pajak penghasilan. Menurut beliau apabila ada 

sosialisasi dari pihak terkait tentang peraturan zakat pengurang pajak 

penghasila itu maka akan lebih baik7.  

5. Informan kelima  

Nama : Yudi Rizal ST 

                                                           
7 Yuli Anshari, Pengusaha Kontraktor, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 10 Desember 2016  

pukul 19.37 Wita 



53 
 

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Mei 1976 

Alamat : Komplek Bajui Raya Blok E 

No. 2 Jalan Jelawat 

Pendidikan  : S1 

Jenis Usaha : Dagang 

Lama Usaha : 16 Tahun 

 

Bapak Rizal menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan 

membayar pajak. Beliau menyatakan bahwa mengetahui adanya zakat 

penghasilan dan mengetahui bahwa dengan membayar zakat dilembaga 

resmi pemerintah seperti BAZNAS mengurangi pajak penghasilan. Tapi 

beliau lebih memilih menyalurkan sendiri karena dilingkungan usaha dan 

tempat tinggal  beliau masih ada yang lebih memerlukan dan itu yang 

harus diutamakan. Menurut bapak Rizal apabila zakat penghasilan 

langsung dikurang dengan pajak penghasilan. Dengan hal itu 

kemungkinan sangat banyak yang lebih menyalurkan dilembaga resmi 

pemerintah, tapi kenyataanya zakat penghasilan ini termasuk dalam 

perhitungan biaya-biaya dan hanya sedikit pengurang terhadap pajak 

penghasilan itu sendiri, Menurut beliau BAZNAS belum ada sosialisasi 

kepada beliau.8   

6. Informan keenam 

                                                           
8 Yudi Rizal S.T, Pengusaha Dagang, Wawancara Pribadi, Pelaihari 13 Desember 2016 

Pukul 16:45 Wita 
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Nama :Zuhri S. Pd.I 

Tempat Tanggal Lahir :Bantul, 20 Juli 1955 

Alamat :Jalan Muhajirin RT.28 

Kelurahan Angsau  

Pendidikan  :S1 

Jabatan :Wakil Ketua IV 

Lama Bekerja :6 bulan 

 Informan keenam ini adalah menjawab terkai dengan implementasi 

zakat sebagai pengurang pajak peghasilan oleh BAZNAS Kabupaten 

Tanah Laut bapak Zuhri ini merupakan perwakilan dari BAZNAS 

Kabupaten Tanah Laut dan direkomendasikan pihak BAZNAS untuk 

peneliti wawancarai. Beliau menyatakan dan mengakui bahwa belum ada 

sosialisasi secara resmi terhadap para pengusaha yang berdomisili di 

Kabupaten Tanah Laut, kendala yang membuat sosialisasi ini dikarenakan 

pihak BAZNAS masih menunggu keputusan dan ijin dari Bupati 

Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan sosialisasi menyangkut hal 

tersebut, dan beliau menyatakan bahwa secara mekanisme dan tatacara 

pelaksanaan tentang zakat pengurang pajak penghasilan belum 

mendapatakan standard operating procedure (SOP) dari pusat yang 

berkantor di Jakarta. Salah satu faktor yang membuat keterlambatan ini 

dikarenakan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut baru saja dibentuk pada 

tanggal 3 Mei 2016 dan dilantik kepengurusan BAZNAS Kabupaten 
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Tanah Laut tanggal 31 Mei 2016. Bisa dikatakan BAZNAS Kabupaten 

Tanah Laut ini masih dalam proses membangun9 

 

D. ANALISIS DATA 

Memperhatikan uraian di atas mengenai pendapat para pengusaha 

terhadap zakat pengurang pajak penghasilan, terdapat banyak keberagamaan 

hal yang disampaikan oleh para pengusaha, dan pendapat dari pihak 

BAZNAS sendiri tentang kendala-kendala yang BAZNAS alami dalam 

sosialisasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan. Berikut peneliti 

menganalisis hasil temuan dari lima informan dari pengusaha Kabupaten 

Tanah Laut dan satu  data dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut yang 

telah diuraikan sebelumnya : 

1. Pendapat pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat pengurang 

pajak penghasilan.  

Secara umum pengusaha Kabupaten Tanah Laut mengetahui 

tentang  zakat. Hal ini terbukti bahwa mereka membayarkan zakat. 

Semua pengusaha menganggap itu sebuah kewajiban10 dan 

menyalurkan secara langsung tanpa melalui lembaga. 

                                                           
9 Zuhri S. Pd.I, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS 

Kabupaten Tanah Laut, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 29 November 2016, pukul 10.00 Wita 
10 Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Zakat, terj. KH. A. Aziz Masyhuri  (Surabaya: Penerbit 

Bintang , 2001)  hlm. 6 
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Didalam kitab Al-Quran kata zakat digandengkan dengan kata 

shalat dalam delapan puluh dua tempat11. Hal ini menunjukan bahwa 

keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. 

 QS. Al Baqarah (2) : 43   

قِيُموا ْ
َ
لَٰوةََْْوأ ْ ْٱلصَّ َكٰوةََْوَءاتُوا ٰكِعِيََْمَعْْٱۡرَكُعوا ْوَْْٱلزَّ ٤٣ْْْٱلرَّ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta 

orang-orang yang ruku”´ 

 

Pada masa ini zakat bisa menjadi instrumen penting dalam 

menjalankan sebuah negara, dengan zakat sebuah negara dapat 

membuat sistem yang mensejahterakan para penduduk warga negara, 

dengan zakat manusia atau lebih khususnya muslim dapat membantu 

muslim lainnya dan memenuhi rukun islam,  

Dari kelima informan pun mengatakan bahwa zakat sangat perlu 

karena dengan cara berzakat ada celah bagi seorang muslim untuk 

membantu  muslim lainnya, dengan zakat silaturahmi antar muslim 

dapat terjaga dengan baik. Pendapat seseorang terhadap suatu objek 

tertentu pastinya dipengaruhi oleh pengetahuan orang yang 

bersangkutan atau memperhatikan kondisi fakta yang berada 

dilingkungan sekitar 

Berdasarkan pemahaman pengusaha Kabupaten Tanah Laut 

tentang zakat pengurang pajak penghasilan. Dari kelima Informan  yang 

peneliti  wawancarai hanya bapa Wahyu dan  bapak Rizal yang 

                                                           
11 Loc.cit,. 
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mengetahui dan paham  bahwa dengan membayarkan zakat di lembaga 

resmi pemerintah dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan, 

sedangkan ketiga informan lainnya mengaku  tidak mengetahui bahkan 

tidak paham dengan aturan ini 

Padahal dengan adanya aturan ini sangat membantu bagi 

pengusaha untuk mengerjakan dua kewajiban, pertama tugas sebagai 

warga negara yang baik yang menyetorkan pajak, dan sebagai 

kewajiban muslim dengan membayarkan zakat kepada kepada yang 

membutuhkan. Zakat dan  pajak adalah kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Kewajiban zakat didasarkan kepada nash sedangkan 

pajak diundangkan oleh pemerintah dan ketaatan merupakan kewajiban 

tanpa mengugurkan salah satunya.12 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan faktor yang 

mempengaruhi ketidaktahuan pengusaha ini didasari kurangnya 

sosialisasi dari pihak BAZNAS terhadap para pengusaha sendiri 

BAZNAS adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh 

pemerintah untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, 

walaupun terbilang BAZNAS di kabupaten Tanah Laut belum  genap 

satu tahun dalam masa kerjanya, inipun menjadi kendala BAZNAS 

dalam melakukan 

Efisiensi zakat yang disalurkan pada sebuah lembaga resmi 

negara. Dalam pasal 7 undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang 

                                                           
12 Sudirman, M.A Zakat dalam pusaran arus modernitas  (Malang: UIN-Malang Press, 

2007), hlm 116 
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pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat 

Nasional dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dengan adanya undang 

–undang ini memberikan kepastian hukum kepada lembaga resmi 

negara pada sektor zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi 

pengelola zakat. Dalam alquran diterangkan tentang hal tersebut  dalam 

QS. At-Taubah (9) : 103 

 

ُْْخذْۡ ْإِنَّ َْعلَۡيِهۡمۖۡ ِ
َْوَصل  ْبَِها ِيِهم َْوتَُزك  ُِرُهۡم ُْتَطه  َْصَدقَٗة ۡمَوٰلِِهۡم

َ
ْأ ِمۡن

وَْ َُّهۡمْۗۡ َُْصلَٰوتََكَْسَكٞنْل ١٠٣َْْسِميٌعَْعلِيٌمْْٱّللَّ
ْ

“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 

 

Berdasarkan dari wawancara dengan informan (Bapak Wahyu & 

Bapak Rizal) peneliti sependapatan yang mempengaruhi pengusaha 

enggan melakukan zakat sebagai pengurang pajak adalah  zakat tidak 

signifikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Pengurangan  atas 

pajak hanya sedikit mengurang pajak yang harus di bayar.  

2. Sikap pengusaha kabupaten Tanah Laut tentang zakat pengurang pajak 

penghasilan. 

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

Abadi. 2010) hlm 198 
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Dari informasi yang peneliti dapatkan dari para pengusaha yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut selaku informan dari 

penelitian ini. Ketika peneliti menemui para informan tanggapan 

beragam oleh informan. Hanya ada dua dari lima informan yang paham 

dan mengerti akan peraturan itu, dia adalah bapak Wahyu yang juga 

merupakan ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dan Bapak Rizal  

sedangkan 3 informan  yang lain yang mengaku tidak mengetahui 

adanya aturan tentang zakat pengurang pajak penghasilan ini. Apabila 

dibayarkan atau disalurkan lembaga resmi milik pemerintah14. 

Sikap yang tunjukan oleh informan terbagi 3 sikap dalam 

pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan: 

a. Informan Kedua (bapak Wahyu Rahmadi) mengetahui 

secara aturan zakat pengurang pajak penghasilan dan 

membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten 

Tanah Laut yang kemudian akan diproses untuk 

kelengkapan pengurang pajak dilaporan tahunan.  

b. Informan ketiga dan lima (bapak Yudi Rizal) mengetahui 

tentang aturan zakat pengurang pajak penghasilan, namun 

tetap membayarkan zakatnya secara pribadi tanpa melalui 

BAZNAS melainkan langsung memberikan kepada orang 

yang membutuhkan yang berada di sekitaran rumah tempat 

tinggal maupun tempat usaha informan yang menjadi alasan 

                                                           
14 Sudirman, op.cit.,hlm.126 
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dari sikap informan ini adalah lebih percaya menyalurkan 

zakatnya langsung tidak melalui lembaga zakat 

c. Informan pertama, ketiga dan empat (bapak Darani Noor, 

bapak Hafiz Aulia dan bapak Yuli Anshari) tidak 

mengetahui aturan tentang zakat sebagi pengurang pajak 

penghasilan, dan dengan ketidaktahuan ini membuat 

informan membayarkan zakatnya dengan orang yang 

membutuhkan disekitaran tempat tinggal. 

Namun ketika peneliti datang mewawancarai para informan, dan 

para informan mendengar dan mendapat penjelasan tentang peraturan 

zakat pengurang pajak penghasilan ini, tidak sedikit dari mereka yang 

antusias untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan zakatnya melalui 

lembaga resmi pemerintah seperti BAZNAS ini. Karena dengan begitu 

mereka menanggap dapat menunaikan dua tugas sekaligus, pertama 

tugas sebagai warga negara untuk membayar pajak, kedua rukun islam 

dengan membayarkan zakat yang akhirnya dapat mengurangi pajak 

penghasilan walaupun tidak terlalu banyak. 

3. Implementasi zakat pengurang pajak penghasilan oleh BAZNAS 

Kabupaten Tanah Laut kepada pengusaha 

Analisis implementasi pelaksanaan zakat sebagi pengurng pajak 

penghasilan terbagi 2 yaitu:  

a. Pemahaman pegawai BAZNAS terhadap aturan zakat pengurang 

pajak penghasilan 
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Bapak Zuhri mengatakan bahwa para pengawai BAZNAS 

mengetahui teori bagaimana aturan zakat pengurang pajak 

penghasilan ini, namun secara praktek mereka masih belum 

berpengalaman karena memang belum ada yang memulai untuk 

membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.  

b. Sosialisasi kepada wajib pajak oleh BAZNAS kabupaten Tanah 

Laut 

BAZNAS saat ini tidak dapat mengambil keputusan untuk 

melakukan sosialisasi karena ijin dari bupati kabupaten Tanah Laut 

belum di dapatkan oleh BAZNAS untuk melakukan sosialisasi 

aturan tersebut dalam skala besar, padahal pihak BAZNAS sangat 

berharap apabila nanti ada seminar-seminar usaha yang 

menghadirkan para pengusaha kabupaten Tanah Laut pihak 

BAZNAS diberikan waktu beberapa menit untuk memberikan 

arahan sekaligus sosialisasi tentang aturan zakat pengurang pajak 

penghasilan khususnya di kabupaten Tanah Laut 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi selain ijin dari 

bupati tadi, di antaranya adalah : 

1) Bapak Zuhri (Pegawai BAZNAS) menyatakan bahwa 

secara mekanisme dan tatacara pelaksanaan tentang 

zakat pengurang pajak penghasilan belum 

mendapatakan standard operating procedure (SOP) dari 

pusat yang berkantor di Jakarta 
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2) BAZNAS Kabupaten Tanah Laut masih terbilang baru, 

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut di resmikan tanggal 

31 mei 2016. 

c. Tanggapan wajib pajak terhadap aturan zakat pengurang pajak 

penghasilan 

Karena masih belum terjadi tatap muka antar BAZNAS dan 

para pengusaha Kabupaten Tanah Laut dalam skala besar susah 

untuk memberikan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap 

aturan ini, namun dari beberapa pengusaha diwawancarai 

beranggapan untuk menyalurkan zakat mereka, melalui lembaga 

resmi yang telah di tunjuk pemerintah seperti BAZNAS ini. 

d. Implementasi aturan zakat pengurang pajak penghasilan 

Penerapan secara langsung belum dapat di gambarkan 

karena masih belum ada yang melakukan pembayaran zakat ini 

sebagai pengurang pajak penghasilan. Bahkan setelah peneliti 

selesai melakukan riset di BAZNAS ini, belum ada yang 

membayarkan.  

BAZNAS yang belum melaksanakan programmnya dengan 

maksimal dikarenakan belum adanya SOP (standar operating 

procedure). Pengurus BAZNAS yang seharusnya memberikan 

sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya 

pengusaha belum berjalan secara optimal.Namun kemauan dari 

pengurus BAZNAS untuk memperkenalkan BAZNAS di daerah 
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Kabupaten Tanah Laut sangat cukup baik terbukti dibukanya Unit 

pengumpulan Zakat di beberapa instansi pemerintah. Dengan 

begitu memudahkan seseorang umtuk menyalurkan zakat. 

Begitupun dengan adanya penelitian ini. 

 


