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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA  

 

A. penyajian Data 

   Pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang sangat memerlukan dana 

yang cukup besar, agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Dasar-dasar pembiyaan penyelenggaraan  tugas pemerintah, untuk 

pemerintah pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 

sedangkan untuk pemerintah daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang digali dan dimanfaatkan dari berbagai sumber 

pendapatan. 

   Pembiayaan pembangunan daerah banyak ditentukan oleh pendapatan 

daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber 

pendapatan daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 

lainnya yang dapat dipisahkan, dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana perimbangan
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3. Pinjaman daerah 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Pemerintah daerah terus meningkatkan kemampuannya agar semakin dapat 

mengusahakan penggalian sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan 

keadaan dan potensi perekonomian yang ada didaerahnya, hal ini 

dimaksudkan agar daerah mampu untuk membiayai penyelenggaraan 

pembangunan di daerah serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal 

kepada masyarakat. 

 

1.Target dan Realisai Penerimaan Pajak Progresif. 

Peran Pajak Progresif terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 

diketahui melalui target dan realisasi penerimaan pajak Progresif dan 

kontribusi pajak kendaraan bermotor. Target penerimaan pajak ditentukan 

dengan melakukan analisis terhadap realisasi penerimaan tahun sebelumnya 

dan dilakukan perhitungan rata-rata penerimaan setiap tahunnya serta 

ditambah atau dikurangkan. 

Berikut disajikan data penerimaan target dan realisasi pajak Progresif 

mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 
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Tabel 4.1 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2012 

No. 
JENIS 

PUNGUTAN 

TARGET 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 
% 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Kendaraan 

Angkutan atas Air 

Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

Pajak Air 

Permukaan 

Retribusi 

Pelayanan 

Kesehatan 

Retribusi 

Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

Retribusi Tempat 

Rekreasi & 

Olahraga 

Retribusi 

Penjualan 

Produksi Usaha 

Daerah 

Retribusi 

pengujian 

Kendaraan 

Bermotor 

Retribusi 

Perizinan 

Retribusi 

Pelayanan 

Penumpang 

Retribusi 

Penimbangan 

132.000.000.000,00 

 

10.000.000,00 

 

160.000.000.000,00 

 

192.000.000.000,00 

 

 

6.500.000.000,00 

 

4.000.000.000,00 

 

42.626.614.000,00 

 

659.470.000,00 

 

 

12.000.000,00 

 

462.000.000,00 

 

 

40.000.000,00 

 

 

372.000.000,00 

2.100.000.000,00 

 

170.000.000,00 

 

 

9.174.830.744,00 

37.634.616.000,00 

 

 

145.522.254.101,00 

 

1.146.900,00 

 

140.538.702.850,00 

 

180.201.399.754,00 

 

 

7.219.176.607,00 

 

4.998.243.490,00 

 

38.968.552.061,00 

 

851.866.971,00 

 

 

10.352.900,00 

 

465.002.750,00 

 

 

34.976.000,00 

 

 

451.121.431,00 

1.172.360.000,00 

 

244.043.500,00 

 

 

9.313.381.704,00 

54.063.907.860,30 

110,24 

 

11,47 

 

87,84 

 

93,85 

 

 

111,06 

 

124,96 

 

91,42 

 

129,17 

 

 

86,27 

 

100,65 

 

 

87,44 

 

 

121,26 

103,45 

 

143,56 

 

 

101,51 

143,65 



47 

 

 

 

Kendaraan 

Bermotor 

Laba Usaha 

Daerah 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah Yang Syah 

JUMLAH 587.765.730.744,00 585.060.688.879,30 99,54 

   Sumber; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Tabel 4.2 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi  Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2013 

No. 
JENIS 

PUNGUTAN 

TARGET 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 
% 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Kendaraan 

Angkutan atas Air 

Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

Pajak Air 

Permukaan 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi 

Perizinan Tertentu 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Yang 

Dipisahkan 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah Yang Syah 

155.300.000.000,00 

 

2.000.000,00 

 

 

150.000.000.000,00 

 

 

213.350.000.000,00 

 

7.250.000.000,00 

 

5.000.000.000,00 

66.020.863.500,00 

 

1.413.712.000,00 

 

2.881.375.000,00 

 

19.469.994.840,00 

 

 

33.794.530.160,00 

 

 

160.371.467.422,00 

 

342.750,00 

 

 

167.309.777.680,00 

 

 

222.784.008.912,00 

 

7.793.645.769,00 

 

5.498.746.300,00 

65.109.803.999,00 

 

2.370.534.124,00 

 

393.216.951,00 

 

20.066.964.458,00 

 

 

46.586.990.567,00 

 

 

 

103,27 

 

17,14 

 

 

111,54 

 

 

104,42 

 

107,50 

 

109,97 

98,62 

 

167,68 

 

107,35 

 

103,07 

 

 

137,85 

JUMLAH 654.482.475.500,00 700.985.438.932,00 107,10 

   Sumber; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
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Tabel 4.3 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2014 

No. 
JENIS 

PUNGUTAN 

TARGET 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 
% 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Kendaraan 

Angkutan atas 

Air 

Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

Pajak Air 

Permukaan 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi 

Perizinan 

Tertentu 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Yang 

Dipisahkan 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah Yang 

Syah 

190.503.674.500,00 

 

2.217.500,00 

 

 

191.000.000.000,00 

 

 

263.500.000.000,00 

 

 

5.000.000.000,00 

4.500.000.000,00 

 

15.631.707.200,00 

 

1.777.086.500,00 

2.896.895.000,00 

 

18.646.830.502,00 

 

 

 

86.236.849.800,00 

207.359.243.422,00 

 

664.000,00 

 

 

284.696.611.980,00 

 

 

403.612.639.600,00 

 

 

5.169.413.610,00 

4.108.161.610,00 

 

16.257.320.984,00 

 

2.553.063.559,00 

3.296.358.604,00 

 

19.000.527.284,00 

 

 

 

106.222.687.304,70 

108,85 

 

29,94 

 

 

149,06 

 

 

153,17 

 

 

103,39 

91,29 

 

104,00 

 

143,67 

113,79 

 

101,90 

 

 

 

123,18 

JUMLAH 779.695.261.002,00 1.052.276.691.447,70 134,96 

   Sumber; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
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Tabel 4.4Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2015 

No. 
JENIS 

PUNGUTAN 

TARGET 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 
% 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Kendaraan 

Angkutan atas 

Air 

Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Bermotor 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

Pajak Air 

Permukaan 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi Jasa 

Umum 

Retribusi 

Perizinan 

Tertentu 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Yang 

Dipisahkan 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah Yang 

Syah 

225.795.143.000,00 

 

 

- 

 

245.000.000.000,00 

 

 

320.000.000.000,00 

 

1.100.000.000,00 

 

2.200.000.000,00 

 

16.792.014.200,00 

 

4.228.726.200,00 

764.325.000,00 

 

22.188.000.00,00 

 

 

 

107.246.283.600,00 

236.557.126.923,00 

 

 

855.665,00 

 

235.789.409.407,00 

 

 

358.156.914.070,00 

 

1.129.928.165,00 

 

2.007.614.320,00 

 

26.101.537.164,00 

 

7.845.632.059,00 

1.644.944.133,00 

 

23.035.517.501,00 

 

 

 

131.619.939.852,91 

104,77 

 

 

- 

 

96,24 

 

 

111,92 

 

102,72 

 

91,25 

 

155,44 

 

185,53 

215,21 

 

103,82 

 

 

 

122,73 

JUMLAH 945.314.492.000,00 1.023.889.419.259,91 108,31 

Sumber; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
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B. Laporan Penelitian 

1.Kontribusi Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari anggaran 

pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Salah 

satu umber Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari 

pajak daerah. Penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan tetap daerah, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk menambah sumber-sumber 

pajak daerah dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

Pajak Progresif adalah salah satu jenis pajak daerah yang memberika 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pemerintah 

berusaha untuk selalu meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pajak 

Progresif. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan 

pajak Progresif dari tahun ketahun dapat diketahui bahwa penerimaan pajak 

Progresif dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup 

potensial.
1
  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen yaitu; 

a. Pajak Daerah terbagi atas : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak 

Kendaraan Angkutan Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

                                                 
1
Azhari, Dalam Buku,Suharno (2003:3) , Perpajakan, Yogyakarta.hlm.12 
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(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air 

Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan. 

b. Retribusi daerah terbagi atas : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, 

dan Retribusi Perizinan Tertentu. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. 

Tolak ukur untuk mengetahui kontribusi Pajak Progresif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat berdasarkan perhitungan antara 

target dan realisasi Pajak Progresif dengan target dan realisasi Pendapatan asli 

Daerah (PAD). 

Berikut adalah tabel kontribusi Pajak Progresif  terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan.  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya realisasi 

penerimaan pendapatan Pajak Progresif di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan telah mencapai dan melebihi target yang telah dianggarkan 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun jika di lihat 

dari persentasenya, Pajak Prgresif mengalami  naik turun yaitu pada tahun 2013 

dengan persentase 104,47% naik menjadi 110,24% pada tahun 2014, kemudian 

turun lagi menjadi 103,27% di tahun 2015. Pada tahun 2015 kembali meningkat 

menjadi 109,85%. Keadaan penerimaan Pajak Progresif yang tidak stabil ini 

dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari akan 
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pentingnya membayar Pajak Progresif. Sehingga setiap tahunnya selalu 

mengalami penunggakan dan mengakibatkan pendapatan Pajak Progresif pada 

tahun tersebut menurun.  Begitu juga jika dilihat dari kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), persentase penerimaan Pajak Progresif 

mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2014, namun kembali meningkat 

di tahun 2015.
2
 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 

2014 kontribusi realisasi penerimaan Pajak Progresif mengalami naik turun  

persentase dari 23% menjadi 25% terhadap keseluruhan dari penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan. Namun di tahun 

2015, kontribusi realisasi penerimaan Pajak Progesif kembali meningkat 

menjadi 25%. 

Penurunan persentase tersebut dikarenakan kenaikan target yang cukup 

besar, sehingga walaupun realisasi lebih besar dari tahun sebelumnya, namun 

bila dipersentasekan tidak sebesar persentase tahun sebelumnya. Selain itu juga 

dikarenakan kontribusi pajak dari penerimaan lainnya seperti Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB), Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Perizinan 

Tertentu, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini 

                                                 
           

2
 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah di 

Indonesia,(Jakarta Rajawali Pres,2009),hlm.51 
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mengakibatkan persentasi kontribusi Pajak Progtresif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menurun dari tahun sebelumnya. Walaupun begitu, dalam hal ini 

Pajak Progresif cukup berperan besar dalam mendukung penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hampir seperempat dari jumlah 

keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari kontribusi Pajak 

Progresif. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

yang didapatkan dari target dan realisasi Pajak Progresif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, dimana terjadi 

peningkatan dan penurunan. Dalam hal ini berarti Pemerintah Daerah masih 

harus bekerja keras untuk meningkatkan kontribusi Pajak Progresif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

2.Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan dalam Pelaksanaan Peningkatan Pajak Progresif  

Pajak Progresif mempunyai potensi yang cukup besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, tetapi sering kali ada hambatan yang dialami 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya, seperti kendala 

perekonomian. Kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap potensi 

masyarat untuk membayar pajaknya. 

1. Khusus untuk alat berat tidak termasuk Objek Pajak Progresif, karena 

mereka merasa tidak melalui jalan-jalan umum. 
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2. Jarak tempuh yang cukup jauh juga menjadi salah satu kendala yang 

dihadapi Pemerintah Daerah, karena masyarakat cenderung malas 

melakukan pembayaran kewajiabannya sebagai Wajib Pajak dalam hal 

membayar Pajak Progresif 

 

3.Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan dalam Rangka Meningkatkan Pajak Progresif  Beterhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1.  Melakukan rajia kendaraan bermotor kepada masyarakat, perusahaan 

ataupun ke pertambangan dengan cara Dinas Pendapatan Daerah bekerja 

sama dengan POLDA di Kalimantan Selatan 

2. Penagihan tunggakan pajak Progresif  baik melalui surat maupun datang 

langsung ke rumah. 

3. Pemerintah Daerah bersaha meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada 

masyarakat seperti; 

a. Mengutamakan kepuasan pelanggan 

b. Sistem yang efektif dan prima 

c. Melayani dengan baik dan sopan 

d. Perbaikan berkelanjutan 

e. Memberdayakan pelanggan 

4.  Pelaksanaan Pembayaran PKB dan BBNKB langsung melalui Bank BPD 

Kalimantan Selatan yang berada di Kantor Samsat Banjarmasin yang 

nantinya akan dilaksanakan diseluruh Samsat se Kalimantan Selatan, 
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berdasarkan Nota Kesepakatan (MoU) antara Dispenda Provinsi 

Kalimantan Selatan dengan Bank BPD Kalimantan Selatan Nomor : 7 / 

Ren / MOU / BPD / 2007. 

5. Pemasangan Jaringan Internet dalam rangka untuk mempermudah 

mencari informasi dan menggali potensi pendapatan. 

6. Pembuatan website Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka 

memberikan informasi dibidang pendapatan kepada masyarakat 

Kalimantan Selatan secara khusus dan masyarakat Indonesia secara 

umum. 

7. Dengan adanya Pemutihan / Kebijakan Intensif Pajak Daerah yang 

diberikan Pemerintah Daerah merupakan suatu kebijaksanaan mengenai 

Perpajakan Provinsi Kalimantan Selatan di Sektor PKB/BBNKB yaitu 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor ke II  

 

4. Pandangan Ekonomi Islam/Syariah Tentang Pajak Progresif 

1.      Pengertian Pajak Syariah 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang 
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artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan 

atau membebankan, dan lain-lain.
3
  

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya 

memang tidak banyak arti, namun para ulama dominan memakai 

ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai 

kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj 

dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama 

menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang 

dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, 

sekalipun keduanya bias dikategorikan dharibah.  

Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, 

kharaj diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan jizyah 

tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam 

kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan 

seorang pemungut pajak, padahal yag dimaksud adalah petugas jizyah. 

Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan 

pajak.
4
 

                                                 
3
 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 169-181. 

  
 

4
 Yusuf Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, (Beirut: Muasssasah al-Risalah, 1973), hal. 

998. 
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Ada sebuah hadis yang berbunyi, “Tidak masuk surge petugas 

pajak”. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksudkan petugas pajak 

ini adalah “Orang yang mengambil „ushr dari harta kaum muslim secara 

paksa, melampaui batas sehingga di khawatirkan dosa dan sanksi 

baginya. Petugas pemungut ‘ushr dalam hadis ini jga diterjemahkan 

sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut 

‘ushr. 

Menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 

terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan 

ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasi sebagai tjuan ekonomi, sosial, poliotik, dan tujuan lain yang 

ingin dicapai  oleh negara. 

Menurut Gazy Inayah pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai 

yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 

mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 

dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 

keuangan bagi pemerintah. 

Menurut Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan 

Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan 
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dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada 

kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. 

Pengertian pajak (dharibah) dalam Islam berbeda dengan pajak atau 

tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam 

Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti 

harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar ketiganya 

maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari 

sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada 

sistem anggaran berimbang (balance budget). 

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban 

yang dating secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai 

kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena 

kekosongan atau kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika keadaan 

Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim 

yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum 

muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim 

untuk mencegah datangnya bahaya lebih besar jika hal itu tidak 

dilakukan. 

Dari definisi diatas juga terlihat perbedaan antara pajak (dharibah) 

dengan kharaj dan jizyah, yang sering kali dalam berbagai literature 

disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. 

Objek pajak adalah harta, objek jizyah adalah jiwa dan objek kharaj 
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adalah tanah. Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta 

sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu pajak adalah tambahan sesudah 

zakat. 

Selain itu, pajak dibolehkan setelah zakat ditunaikan. Atau dengan 

kata lain, bayar zakat dulu baru kemudian pajak dipungut. Kewajiban 

pajak bukan karena adanya harta melainkan karena adanya kebutuhan 

mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. 

Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak harus terus menerus. Ia bisa 

saja dihapuskan bila baitul maal sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan 

hanya kepada kaum muslimin yang kaya. memperbandingkan bagaimana 

sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non Islam bekerja. Kedua 

sistem ini ternyata memiliki cara pandang berbeda dalam melihat 

ketersediaan sumberdaya (resources). Sistem ekonomi konvesional 

melihat persoalan pokok ekonomi adalah sumberdaya tidak cukup 

sehingga harus diatasi dengan cara memaksimalkan produksi. Sementara 

itu, menurut sistem ekonomi Islam persoalan pokok justru terletak pada 

distribusi, bagaimana menyalurkan dari yang berkelebihan ke yang 

berkekurangan, karena sumberdaya telah cukup disediakan oleh Allah 

swt. Dalam konteks inilah pajak dan zakat bisa menjadi solusi ampuh 

buat mengatasi kesenjangan dan menciptakan pemerataan. 

 

2.    usur-unsur Pajak Syariah 
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Terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsure penting yang 

harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah diantaranya :  

a.   Diwajibkan oleh Allah SWT. 

b.   Objeknya adalah harta (al-Maal). 

c.    Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan 

tidak termasuk non muslim. 

d.   Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum    

muslim) saja. 

e.    Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang 

harus segera diatasi oleh Ulil Amri. 

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip 

penerimaan negara menurut ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat 

unsur diantaranya :  

a.  Harus adanya nash (AlQur’an dan Hadis) yang memerintahkan setiap 

sumber pendapatan dan pemungutannya. 

b.  Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non    

muslim.System pemungutan zakat dan pajakharus menjamin bahwa 

hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai 

kelebihan saja yang memikul beban utama. 

c.  Adanya tuntutan kemaslahatan umum. 
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3.    Aturan Pajak Syariah 

Aturan pajak syariah diantaranya : 

1.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. nomor 25 Tahun 2009 

tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. 

2.  Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) tentang penghapusan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Murabahah pada Bank 

Syariah. Meskipun demikian, karena RUU tersebut belum resmi 

diundangkan, saat ini aturan yang masih berlaku atas transaksi tersebut 

adalah Surat Edaran (SE) dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa 

transaksi tersebut merupakan jual beli biasa yang dikenakan PPN. 

 

4.     Karakteristik Pajak Menurut Syariah 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat islam 

diantaranya : 

a.  Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu ; hanya boleh dipungut 

ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bias 

dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sungguhpun 

tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). 

b.  Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 

kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan 

untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.  
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c.    Pajak hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non 

muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban bagin kaum muslim, yang tidak menjadi 

kewajiban non muslim. 

d.    Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut 

dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan 

harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi 

dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.  

e.     Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya 

dihentikan. 

f.     Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah 

dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para Khalifah sesudah beliau. 

  

5.    Ciri-ciri Pajak Syariah 

Ciri-ciri pajak syariah diantaranya : 

1.   penerapan atau perlakuan pajak atas kegiatan ekonomi yang 

berdasarkan aturan Islam (dikenal dengan syariah) 

2.   dharibah bersifat tidak memaksa, berlaku hanya pada keadaan darurat 

(temporer), dan sesuai kebutuhan (tidak ada istilah lebih) 
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3.    kegiatan usaha berbasis syariah dalam pelaksanaannya harus 

memperhatikan kehalalan produk, kemashlahatan bersama, 

menghindari spekulasi dan riba. 

4.   Adanya prinsip mutatis mutandis 

5.    Adanya pajak kas, yaitu sebagai pengatur penawaran uang dalam 

ekonomi makro. dimana pajak kas dapat menambah dari penawaran 

uang. 

 

6.    Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat 

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran 

negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada 

saat itu kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi yang 

mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran 

yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin dan adanya suatu 

kondisi kekosongan kas Negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka 

jelaslah haram pajak itu dipungut. Artinya, jika uang pajak itu digunakan 

untuk tujuan lain bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia jadi haram 

dipungut, karena tiada kerelaan dari si pembayar pajak. Pengeluaran yang 

dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan 

islam. adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara 

keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan. 
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Menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bias dibiayai oleh 

pajak, yaitu : 

1.     Pembiayan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya 

seperti : pembentukan dan pelatihanpasukan, pengadaan senjata dan 

sebagainya. 

2.     Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industry militer 

dan industri pendukungnya. 

3.     Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, 

dan ibnu sabil. 

4.    Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai 

Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai 

kemaslahatan umat. 

5.    Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang 

jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat semisal : 

jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Adapun jika 

untuk menambah yang sudah ada, dan jika tidak dilakukan tidak 

menyebabkan bahaya, maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk 

itu. 

6.   pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang 

menimpa umat, sementara harta di Baitul Mal tidak ada atau kurang. 

Oleh karena itu pajak adalah amanah rakyat, menurut Al-Maliki, ia 

harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-
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tujuan pajak. Ia dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak untuk itu 

pajak dipungut. 

 

7.    Landasan Teori Pajak Menurut Syariah 

Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal dalam Khilafah islam yang 

telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan 

dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, sebetulnya 

tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Syariat islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai 

keperluan dan bidang, yang dibebankan kepada Baitul Mal. 

Namun, ketika di Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang, 

sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka 

juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya 

menjadi kewajiban seluruh kaum muslim. Hal itu karena Allah 

mewajibkan yang demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas 

berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum 

muslim. Allah telah mewajibkan kepada Negara dan umat untuk 

menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim. 

Memang pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Namun, apabila 

zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan 

mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk 

keperluan tersebut. Apabila harta Baitul Mal kosong, kemudian keperluan 
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biaya militer meningkat, maka imam hendaklah membebankan biaya itu 

kepada mereka yang kaya sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, 

sehingga Baitul Mal berisi kembali. 

Seseorang tidak ada hak yang wajib ditunaikan karena adanya harta 

selain zakat. Namun, ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh 

adanya harta, seperti kewajiban member nafkah kepada kerabat dekat, 

istri, hamba sahaya dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang 

yang kena denda, ikut membantu orang berutang dan orang yang ditimpa 

musibah. Dan wajib juga member makan orang yang kelaparan, member 

pakaian mereka yang tak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat 

materi yang disebabkan adanya sesuatu sebab. Bagi orang yang wajib 

naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama 

dan kesanggupan menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, 

maka wajib zakat bila ada harta, sehingga bila di negerinya tidak ada 

mustahiknya, hendaklah dipindahkan ke tempat lain karena zakat adalah 

hak yang diwajibkan Allah SWT. 

                  Dari uraian diatas maka dapat kita simpulkan, bahwa pembolehan 

pajak adalah : 

                   1.    Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut. 

2.   Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena 

adanya kebutuhan mendesak, sedangkan Baitul Mal kosong atau 

tidak mencukupi. 
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3.    Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah 

dibebankan Allah SWT atas kaum muslim, 

4.    Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan. 

5.     Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Ia biasa 

saja dihapuskan apabila Baitul Mal telah terisi kembali. 

Oleh karena kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan 

teori pajak harus mengacu dengan zakat. Alasannya, subjek zakat dan 

pajak adalah sama, yaitu orang muslim. Dengan demikian, tentu dua 

kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan 

besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan pelengkap. 

Ibarat shalat wajib dengan shalat sunnah, landasan kewajiban shalat 

sunnah pasti sama dengan shalat wajib. Konsekuensiny, pajak bias 

ditunaikan setelah zakat dikeluarkan. Dengan demikian, zakat sudah 

semestinya menjadi kredit. Dengan menyatunya kewajiban zakat dan 

pajak pada diri seorang muslim, maka dapat pula diambil suatu 

landasan teori yang sama antara zakat dengan pajak. 

Menurut Qardhawi, asa teori wajib zakat (dan pajak-pen) adalah 

sebagai berikut : 

a. Teori Beban Umum 

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi 

nikmat untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendaki, 
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baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan 

kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya dan untuk menguji 

apa yang ada di hati mereka agar Allah membersihkannya juga agar 

Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya dan siapa yang 

membangkang sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari 

yang baik, mana yang jahat mana yang baik kemudian Allah 

membalas amal perbuatan mereka, sedang mereka tidak dianiaya. 

Teori  sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq. 

b.   Teori Khilafah 

Teori pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas 

teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan 

Allah SWT dan semua hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. 

Allah lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini. 

Semua yang ada di ala mini baik di bagian atas maupun bagian 

bawahnya adalah kepunyaan Allah semata, tak ada seorang pun ikut 

memilikinya meski sebesar atom. Maka tak heran setelah manusia 

memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan 

sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat 

Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai 

tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. 

c.    Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat 
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Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan 

mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya 

kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk 

memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk 

kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan 

masyarakat seluruhnya. 

d.    Teori Persaudaraan 

Persaudaraan yang dibawa oleh islam ada dua macam atau dua 

tingkatan, yaitu persaudaraan yang asasnya adalah sama-sama sebagai 

manusia dan persaudaraan yang asasnya sama-sama dalam warna kulit 

yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, namun 

dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah 

memanggil mereka, ‘Hai anak cucu Adam’, sebagaimana memanggilnya, 

‘Hai semua manusia’. 

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka 

persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. 

Diantara tuntutannya ialah janganlah manusia hidup senang sendiri, tidak 

mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk 

dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini.  

Dalam Piagam Madinah (Madinah Charter), pada pasal 11 dan 37 

disebutkan: 
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11. sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan 

seseorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban 

keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara 

yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diyat. 

37. sesungguhnya kaum yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan 

orang-orang mukmin waib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi di 

antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam 

menghadapi orang yang menyerang warga shafiat ini, dan mereka saling 

memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. 

Hal ini seiring dengan semangat Takaful dalam islam, yaitu untuk 

saling jamin-menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika 

umat islam ditimpa sesuatu musibah. 

 

8.    Fungsi Pajak Syariah 

Beberapa fungsi pajak syariah diantaranya : 

a.  Fungsi penerimaan (budgetair) 

       Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka 

menyediakan barang dan jasa publik. Dua pajak penyumbang penerimaan 

terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi 

penerimaan (budgetair) ketimbang fungsi mengatur. 
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b.  Fungsi mengatur (regulair). 

       Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga 

memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku 

sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Contoh, 

agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah, 

maka terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi. 

Contoh lain, agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, 

maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan PPnBM yang tinggi. 

Jenis pajak yang biasanya digunakan sebagai instrumen mengatur ini 

adalah Pajak Ekspor, Bea Masuk dan PPnBM.
5
 

c.  Fungsi distribusi 

       Fungsi distribusi kekayaan di mana kelompok yang lebih mampu 

akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang 

mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan 

pajak yang dia bayar. 

d.  berfungsi sebagai pendorong investasi dan konsumsi. 

e.   berfungsi sebagai pengatur kebijakan moneter. 

 

 

 

                                                 
5
Simon James and Christopher Nobes, The Economics of Taxation. (Edinburgh: Pearson 

Educatioan Limited, ed. 7, 2003), hal. 10 
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9.      Jenis Pajak Syariah Yang di Bangun Dari Zakat 

Jenis pajak syariah yang dibangun dari zakat diantaranya : 

a.     pajak kas  

b.     pajak persediaan 

c.     pajak piutang  

d.     pajak pangan  

e.     pajak ineffisiensi  

 

10.    Syarat Pemungutan Pajak Syariah 

Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang 

dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu : 

a.     Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain, 

maksudnya pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar 

membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian 

ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-

benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan 

pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan 

beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan 

penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil 

pajak.
6
 

                                                 
6
 Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 

1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan 

Pajak. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)  
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b.    Pemungutan pajak yang adil, maksudnya apabila pajak itu benar-

benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka 

pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus 

dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai 

menimbulkan keluhan dari masyrakat. Keadilan dalam pemungutan pajak 

didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang 

diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawi h. 1081-1082). Distribusi 

hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN. Jangan 

prioritaskan pembangunan kampung halaman pejabat itu saja, tetapi 

sesuaikan dengan kebutuhan, kenyataan menunjukkan, seorang pejabat 

hanya terpokus membangun kampung kelahirannya (nenek moyangnya), 

kurang peduli pada daerah yang lain. Sehingga terjadi kesenjangan 

pembangunan. Ini merupakan sebuah kezaliman. 

c.    Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, 

bukan untuk maksiat dan hawa nafsu yaitu hasil pajak harus digunakan 

untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), 

bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, 

kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-

Qur’an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi 

permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money 

politik.  

d.   Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. 
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e.    Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak 

boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak,menentukan 

besarnya,kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan 

dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat.Karena pada dasarnya, 

harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai 

beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk 

kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk 

ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, 

sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang 

menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan 

seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. DPR harus 

menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya 

memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.
7
 

 

11.  Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Syariah  

Prinsip-prinsip pendapatan negara menurut system ekonomi islam, 

yang member syarat tertentu untuk sebuah pendapatan negara, yaitu : (1) 

ada nash (Al-Qur’an dan Hadis) yang memerintahkannya ; (2) adanya 

pemisahan antara muslim dan non muslim; (3) dikenakan hanya terhadap 

                                                 
7
Abdul Qadim, al-Amwal fi daulah al-Khilafah, (Dar al-ilmi lilmalayin, 1988), Edisi 

terjemah oleh Ahmad dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 

2002) 
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orang kaya; dan (4) adanya tuntutan kemaslahatan umum. Bagaimana 

dengan PPh, apakah sudah memenuhi keempat syarat yang dimaksud ? 

a.    Ada nash Al-Qur’an dan Hadis. Sebagian pra ulama berpendapat 

bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalil Al-Qur’an 

maupun hadis, antara lain QS. Al-Baqarah [2] : 177, QS. Al-An’am [6] : 

141, dan hadis dari Fathimah binti Qais ra. yang menyatakan bahwa, “Di 

dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat” (HR. 

Tirmidzi). Pajak penghasilan dapat dimasukkan ke dalam kewajiban lain 

atas harta selain zakat, karena objeknya adalah penghasilan (harta). Jadi 

PPh memenuhi syarat pertama, yaitu adanya nash Al-Qur’an dan Hadis. 

b.   Ada pemisahan antara muslim dan non muslim. PPh jelas tidak 

membedakan antara WP Muslim dengan non- Muslim, sehingga kaum 

muslim bias dikenakan kewajiban  dua kali dengan zakat. Untuk 

menghindari hal tersebut, agama WP harus dicantumkan dalam kartu 

NPWP, untuk memudahkan dalam pengkreditan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak atau sebagai pengurang pajak terutang. 

c.   Dikenakan hanya terhadap orang kaya. Syariat memberi ketentuan 

bahwa harta yang dipungut harus dari orang kaya, dimana harta itu harus 

nyata-nyata dimiliki, bukan dari utang atau dari hasil curian, dan sudah 

melebihi dari kebutuhan pokok (QS. Al-Baqarah : 219). 

d.   Adanya tuntutan kemaslahatan umum. Bahwa negara saat ini 

mempunyai utang yang sangat besar, yaitu Rp. 1.605 triliun, dengan 
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Pendapatan Nasional (PDB) sebesar Rp. 5.487 triliun (tahun 2009), 

sehingga ratio utang terhadap PDB adalah 29% jauh lebih besar dari tax 

ratio, yaitu 13%. Artinya, utang yang besar ini juga tidak akan terbayar 

jika uang pajak seluruhnya digunakan untuk melunasi utang.sementara 

kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan dan pendidikan tetap harus 

diadakan oleh Ulil Amri. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang 

dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah. 

e.    PPh dikenakanPPh dikenakan pada hamper semua jenis tambahan 

kemampuan ekonomi yang diperoleh orang atau badan usaha, namun 

adakalanya PPh juga dikenakan terhadap transaksi yang belum tentu ada 

tambahan kemampuan ekonomi, misalnya dalam hal adanya transaksi 

pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, yang dikenakan PPh 

final (Pasal 4 ayat (2) huruf d). Hal ini perlu dilakukan perubahan dalam 

UU PPh. 

f.    PPh tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan 

tersebut, seperti bunga bank yang telah difatwakan haram oleh Majelis 

Ulama Indonesia atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti 

minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan 

dengan syariat islam. Demikian juga halnya dengan hadiah. Hadiah juga 

dijadikan sebagai objek PPh, padahal dalam islam hadiah itu dianjurkan 

oleh Rasulullah SAW, untuk menimbulkan rasa kasih saying.. Hal ini 

perlu dilakukan perubahan dalam UU PPh. 
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g.  PPh tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan 

tersebut, seperti bunga bank yang telah difatwakan haram oleh Majelis 

Ulama Indonesia atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti 

minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan 

dengan syariat islam. Demikian juga halnya dengan hadiah. Hadiah juga 

dijadikan sebagai objek PPh, padahal dalam islam hadiah itu dianjurkan 

oleh Rasulullah SAW, untuk menimbulkan rasa kasih saying. Dengan 

kata lain, masih baning. Dengan kata lain, masih banyak objek PPh yang 

belum sesuai dengan syariat islam, yang perlu mendapat bahasan  lebih 

lanjut. 

h.   Ada sebagian objekn pajak yang juga merupakan objek zakatlebih 

lanjut. 

i.    Ada sebagian objekn pajak yang juga merupakan objek zakat 

(penghasilan dikenakan zakat propesi; laba usaha dikenakan zakat 

perusahaan), sehingga terjadi dua kali pemungutan untuk objek yang 

sama. 

       Meskipun ada kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun 

PPh tetap boleh dipungut, karena sudah memenuhi tiga syarat 

pembolehan sebuah pendapatan negara, yaitu (1) ada nash  (Al-Qur’an 
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dan Hadis) yang memerintahkan; (2) dikenakan hanya terhadap orang 

kaya; dan (3) adanya tuntutan kemaslahatan umum.
8
 

       Untuk menghindari dualisme pemungutan dengan zakat, maka zakat 

harus dijadikan sebagai kredit pajak penuh, seperti halnya di Malaysia. 

Kaum muslim tidak boleh diberati dengan dua pajak yang sama atas suatu 

sumber. Dengan demikian, pada SPT Tahuinan, kolom zakat letaknya 

adalah pada kredit pajak. 

       Untuk mnghindari kesalahan pendistribusian, maka zakat harus 

menjadi sumber penerimaan negara, dengan Mata Anggaran Penerimaan 

(MAP) ksusus, tidak dicampur dengan sumber penerimaan yang lain, 

mengingat zakat sudah sangat jelas penggunaannya untuk hal-hal khusus. 

Sedangkan dana pajak harus digunakan hanya untuk hal-hal yang benar-

benar diperlukan yang merupakan memang kewajiban kaum muslim. Ia 

tidak dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi yang 

haram. 

 

12.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Syariah 

a.  Ada nash AlQur’an dan Hadis. PPN dikenakan kepada msyarakat, 

karena konsumsi barang dan jasa tertentu. Dikenakannya pajak karena 

mengkonsumsi sesuatu barang atau jasa tertentu sepeerti PPN. Harta atau 

                                                 
8
Umer Chapra, Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995). 

Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. (Jakarta: GIP, 2000) 
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penghasilan yang ada pada kaum muslim sebetulnya sudah bersih dan 

bebas dari berbagai kewajiban pokok, karena sudah dizakati/pajaki, dan 

tidak ada lagi kewajiban lain. Larangan untuk mengonsumsi yang haram, 

jelas nashnya, namun perintah untuk mengenakan pajak atas konsumsi 

barang dan jasa barang yang halal, seperti air, api dan lain-lain tidak ada 

contohnya.
9
 

b.  Ada pemisahan antara muslim dan non muslim. PPN tidak mengenal 

subjeknya, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya. Siapapun 

yang mengonsumsi atau memanfaatkan BKP/JKP akan terkena PPN. 

Pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid pernah dikenakan ‘ushr (bea 

masuk) kepada rakyat, tapi Khlaifah membedakan mereka, dimana untuk 

pedagang muslim dikenakan tariff 2,5% per tahun, pedagang dzimmi 5% 

per tahun dan pedagang kharbi (kafir) sebesar 10% per tahun. 

Pembayaran ‘ushr 2,5% oleh kaum muslim oleh khalifah diberlakukan 

sebagai zakat, sehingga kaum muislim terbebas dari kewajiban ‘ushr. 

c.  Dikenakan hanya terhadap orang kaya. PPN tidak mampu 

membedakan antara orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya 

melekat pada objeknya. Siapapun yang mengonsumsi BKP/JKP akan 

terkena PPN, meskipun dia orang miskin. Jika yang terkena adalah orang 

miskin, hal ini menjadi haram. Misalnya, seorang tukang becak 

                                                 
9
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak. (Jakarta: Salemba Empat, 

edisi 3,  2007) 
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mengonsumsi air minum mineral dalam kemasan, padahal air minum 

tersebut dikenakan PPN 10%. Dalam hal ini, pengenaan PPN haram 

hukumny, karena dikenakan terhadap orang miskin. Menurut 

Hidayatullah Muttaqin, pengenaan PPN akan sangat membebani 

perekonomian dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk 

barang-barang kebutuhan pokok jauh diatas harga sewajarnya. 

            Dengan demikian, PPN tidak memenuhi syarat sebagai sebuah 

pendapatan negara yang dapat dibebankan kepada rakyat, karena tidak 

adanya nash baik Al-Qur’an dan Hadis, tidak ada pemisahan kewajiban 

Muslim dan non-Muslim, dan dikenakan juga terhadap orag kaya. Ketiga 

hal ini tidak memenuhi ketentuan syariah. 

 


