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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun 

sekarang ini dalam keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini 

meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya 

mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil merata harus terus 

ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata 

dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. 

Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat 

taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran 

mereka akan arti pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif 

dalam pembangunan. 

Dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal 

dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri. Dari sekian banyak sumber 

penerimaan Negara, pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan 

Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan 

pembangunan Nasional. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, 

maupun sistem pemungutan pajaknya (Umi, 2009: 1).  
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Pajak merupakan iuran wajib pajak yang diberlakukan setiap wajib 

pajak  atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada 

pemerintah. Yang dimaksud wajib pajak diantaranya pemberi kerja, 

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan yang 

ketentuannya sudah diatur sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.   

Dengan diberlakukan UU Pajak mulai Tahun 2000, bahkan terakhir 

adalah kenaikan PPN dari 10 % menjadi 12,5% menunjukkan bahwa 

pemerintah mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. 

Pemerintah sangat beralasan untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak 

karena sumber dari luar pajak cenderung merosot seiring dengan krisis 

multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998. Walaupun sebagian 

masyarakat dan pengusaha keberatan dengan diberlakukannya UU Pajak 

Tahun 2000, karena dalam keadaan perekonomian Indonesia yang semakin 

terpuruk, namun tidak ada cara lain bagi Pemerintah untuk menutup defisit 

APBN 2001. Untuk itu perlu kearifan dari semua pihak baik pemerintah, 

pengusaha, dan masyarakat untuk merespon pelaksanaan UU Pajak yang 

baru tersebut (Abut, 2005: 1). 

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam prosentasenya 

mencapai 88% merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan 

dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat 

bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara 

Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah 

memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. 
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Kontroversi masalah zakat dan pajak pernah menyelimuti wajib pajak 

tanah air, dimana satu pihak berpendapat bahwa zakat bisa disejajarkan atau 

disamakan dengan pajak, sebagai pembayaran zakat merupakan pembayaran 

pajak di muka dan bisa dikreditkan pada pajak terutang terakhir setiap tahun. 

Ketentuan wajib pajak, pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi 

besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu bahkan berwenang untuk 

mencabut suatu macam pajak atau semua (Qardhawi, 1999: 1004). 

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah 

dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala 

pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas 

saran−saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta 

rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah−tanah yang 

direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. 

Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap 

milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk diwilayah Irak 

tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya 

telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya 

pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. 

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski 

dengan alasan yang berbeda−beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan 

zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum 

Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga 

hukum−hukum syar’i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum 
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Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan 

diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: Wajibkah 

kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, 

Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung 

dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara 

zakat dan pajak, sehinga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar 

zakat setelah pajak  maka dari itu Pemerintah telah menerbitkan UU No.38 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi umat Islam yang membayar zakat 

dan pajak (http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3 1834.html yang 

diakses tanggal 15 Desember 2010). 

Dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 ini maka setiap pembayaran 

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibayarkan kepada lembaga atau Badan 

Zakat yang sudah diakreditasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh 

Kementerian Agama maka bukti setoran zakat infaq dan shadaqah yang 

dibayarkan kepada lembaga atau badan itu yang dimiliki oleh wajib pajak 

dapat dijadikan sebagai bukti pengurangan pajak penghasilan (Casavera, 

2009: 119) 

Yang kemudian menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa 

umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena 

pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari 

penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan sudah 

selayaknya dipikirkan bagaimana agar umat Islam yang merupakan 

http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3%201834.html
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mayoritas penduduk Indonesia ini bisa menjadi warga Negara yang baik 

sekaligus menjadi umat Islam yang taat. Dan salah satu cara yang telah 

ditempuh adalah ditetapkannya zakat sebagai faktor pengurang dalam 

perhitungan penghasilan kena pajak (PKP).  

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, 

secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua 

hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap 

kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam 

pembangunan nasional.  Setidaknya sejak tahun 1990-an pembahasan 

keduanya memunculkan beberapa isu penting yang berkisar pada 

permasalahan eksistensi, pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan 

eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Seperti salah satu pendapat yang 

mendudukkan keduanya dalam hubungan substitusi. Dengan pendapat ini 

pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. 

Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat 

(http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3-1834.html yang diakses 

tanggal 15 Desember 2010). 

Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang 

mendukung pendapat ini. Undang-undang yang berhubungan dengan pajak 

penghasilan sebelum UU Nomor 17 Tahun 2000 tidak memiliki pasal-pasal 

yang akomodatif terhadap pendapat ini. Oleh karena itu, anggapan bahwa 

jika telah dilakukan pembayaran atas zakat, maka tidak perlu membayar 

pajak, menjadi sulit dicari argumentasi hukumnya. 

http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3-1834.html
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Sementara pendapat yang lain menolak pendapat pertama dan 

menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. 

Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat. Dan pembayaran 

zakat bukan merupakan pembayaran pajak. Problem yang muncul dari 

pendapat yang kedua ini adalah munculnya dualisme pemungutan atas objek 

yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan 

menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan 

dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam 

konteks menyejahtarakan rakyat. Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu 

dikalangan umat muslim untuk lebih memprioritaskan pembayaran pajak 

daripada zakat (http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3-1834.html 

yang diakses tanggal 15 Desember 2010). 

  Pajak (dharibah) merupakan salah satu bentuk mu’amalah dalam 

bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat 

untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, 

kesehatan, dan pendidikan. Jika sumber-sumber utama seperti zakat, 

ghanimah, dan lain-lain, tidak mencukupi maka ulil amri dapat menetapakan 

pajak (dharibah) sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam 

keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan baitul mal (kas Negara). 

Dengan diterapkannya pajak sesuai Syari’ah, diharapkan kaum Muslim akan 

berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk jihad mereka 

dalam mengatasai beban bersama. Sesungguhnya para Ulama 

memperbolehkan pajak, jika pelaksanaanya sesuai dengan rambu-rambu 

http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3-1834.html
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syari’ah. Jika tidak, pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan Negara dan masyarakat menjadi alat penindas dari penguasa 

kepada rakyatnya (Gusfahmi. 2007: 1). 

Menyikapi kewajiban membayar pajak dengan bersamaan harus 

membayar zakat berdasarkan undang-undang dan hukum Islam ini, terdapat 

beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra 

karena telah ada kewajiban pajak terhadap harta dan penghasilannya yang 

telah memenuhi syarat. pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan 

pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang 

membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam 

khususnya dan bangsa Indonesia umum.  

  Berdasarkan permasalahan diatas, maka menjadi alasan bagi 

penulis untuk meneliti tentang bagaimana zakat dapat mengurangi 

penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 9 UU No.36 Tahun 2008, maka 

penulis mengambil judul ”PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT 

(STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 9 UU NO. 36 TAHUN 2008) ”. 

B. Penegasan Istilah 

  Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul yang perlu di 

pahami agar tidak terjadi salah penafsiran. Beberapa istlah tersebut yaitu: 
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1. Pajak Penghasilan 

 Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan 

perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan 

bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan yang diakses tanggal 20 

Jannuari 2011). 

PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan dan 

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan 

kegiatan (http://organisasi.org/ yang diakses tanggal 20 Jannuari 2011). 

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 

(http://arsasi.wordpress.com/ yang diakses tanggal 20 Jannuari 2011). 

2. Zakat 

 Zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah 

harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. 

Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban 

atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut 

terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) 

ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_progresif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_proporsional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_regresif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
http://organisasi.org/
http://arsasi.wordpress.com/
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nisabnya (http://trihastutie.wordpress.com/ yang diakses tanggal 20 

Jannuari 2011). 

3. Undang-Undang 

  Undang Undang atau Konstitusi sebuah negara diartikan sebagai 

suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam 

sebuah Negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang 

merupakan kespakatan masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam 

pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam 

arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. 

 Menurut KC Wheare, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan 

system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-

peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam 

pemerintahan suatu Negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara 

ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak 

memiliki sifat hukum (non legal). Berdasarkan pengertian ini, konstitusi 

merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar 

dalam sebuah Negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang 

merupakan kespakatan masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam 

pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam 

arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu (www.index 

uu.htm yang diakses tanggal 20 Juni 2010). 

http://trihastutie.wordpress.com/
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   Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari penelitian ini adalah melihat lebih dekat dengan Zakat 

dan Pajak Penghasilan serta berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya. 

C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 

menjadi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  pasal 9 huruf  g  UU No.36 

tahun 2008 tentang pajak  penghasilan? 

2. Bagaimanakah perbedaan pajak dengan zakat? 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan, demikian juga penelitian ini. 

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

1.   Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang UU No.36 tahun 2008 

pasal 9 tentang pajak penghasilan. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pajak dengan zakat.  

  Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan yang dapat menambah wawasan dalam UU No.36 Tahun 

2008 tentang zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 

2. Secara Praktis  

 Dengan adanya penjelasan tentang zakat dapat mengurangi 

penghasilan kena pajak maka wajib pajak dapat mengurangi penghasilan 

kena pajaknya terhadap zakat melalui lembaga amil zakat yang disahkan 

pemerintah. 

E. Tinjauan Pustaka 

   Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang 

relevan dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

  Wasitotul Laeliyah (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul 

Pengelolaan zakat dan pajak penghasilan di Kabupaten Pacitan yang 

menyimpulkan bahwa:  

1. Pajak Untuk pasal 21 Undang-Undang No.17 tahun 2000 telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu: 

tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 

21. Jika di Pacitan disetorkan kepada bagian TU Kabupaten Pacitan. 
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2. Pengelolaan pajak penghasilan di Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan 

hukum Islam baik dari segi pemungutannya maupun dari sasarannya itu 

sendiri. Karena pengelolaannya sudah sesuai dengan ketetapan 

Pemerintah yang tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang No.17 tahun 

2000, karena para ulama’ Islam mengharuskan mengisi kas negara dari 

hasil pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang menggunakan kaidah 

maslahah al-mursalah (atas dasar kepentingan). 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah 

skripsi di atas membahas tentang Pengelolaan zakat dan pajak 

penghasilan di Kabupaten Pacitan dan penelitian ini meneliti tentang 

pasal 21 dalam UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tentang 

pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Kalau 

penelitian ini meneliti tentang Zakat dapat mengurangi Penghasilan Kena 

Pajak dalam pasal 9 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

 Umi Nurjanah (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul 

Perlakuan Akuntansi Pajak Studi kasus pada KPP Pratama Semarang 

Tengah Satu yang menyimpulkan bahwa: 

1. KPP Pratama Semarang Tengah Satu dalam melakukan pengukuran, 

pengakuan, pencatatan, pengkalasifikasian, penyajian PPh sudah 

sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan No.46 tentang Pajak 

Penghasilan. 
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2. Pajak yang dikenakan pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu 

adalah PPh yang berasal dari gaji karyawan, belanja kebutuhan 

kantor dan biaya-biaya keperluan kantor. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah 

skripsi di atas membahas tentang Perlakuan Akuntansi Pajak Studi kasus 

pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu dalam melakukan pengukuran, 

pengakuan, pencatatan, pengkalasifikasian, penyajian PPh sudah sesuai 

dengan standar Akuntansi Keuangan No.46 tentang Pajak Penghasilan. 

Kalau penelitian ini meneliti tentang Zakat dapat mengurangi 

Penghasilan Kena Pajak dalam pasal 9 UU No.36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

E. Metode Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai masalah yang 

akan diteliti, diperlukan adanya suatu metode yang disebut metodologi 

penelitian. Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan (Nurboko, 1997: 1). 

 Untuk metode dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 

gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1988: 10). 
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 Adapun dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode    

sebagai berikut: 

1. Pendekatan 

  Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

yuridis, yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami 

permasalahan dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri landasan 

hukumnya berikut metode istimbath hukum yang digunakan.  

2. Jenis Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 

library research, yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi 

kepustakaan. Dengan mengkaji dari buku-buku yang ada untuk mencari 

penjelasan lebih lanjut mengenai masalah yang akan diteliti. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

         Penulis menggunakan buku /referensi yang berhubungan 

dengan masalah wajib pajak sebagai rujukan utama dalam melakukan 

penelitian. Diantara buku/referensi yang digunakan oleh penulis 

sebagai rujukan utama, yaitu: Perpajakan karya Hilarius Abut; 

Perpajakan Indonesia karya Wirawan Waluyo, Pajak Menurut 

Syari’ah karya Gusfahmi, Seri Perpajakan Indonesia-5: Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh: Perubahan dan 



  

 

  

15 

Peraturan Terkini karya Casavera, Hukum Zakat karya Yusuf 

Qardhawi, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal karya 

Nuruddin Ali, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan karya 

Gustian Djuanda. 

b. Data Sekunder 

  Selain data diperoleh dari buku, terdapat pula data yang 

penulis peroleh dari internet seperti www.karya pajak.com (akses 

tanggal 25 Juni 2010); www.wikipedia.com (akses tanggal 25 Juni 

2010); blog pajak Indonesia.com (akses tanggal 25 Juni 2010); 

www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3 1834.html (akses tanggal 

15-12-2010). 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan pengumpulan data terdapat beberapa hal yang 

akan dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis akan mencari referensi 

yang akan digunakan dalam penelitian. Kedua, setelah mendapat 

referensi yang menunjang, penulis akan membaca dan mengkaji lebih 

mendalam isi dari referensi / buku guna mendapat data yang dibutuhkan. 

Ketiga, setelah data yang dibutuhkan dalam referensi telah ditemukan, 

penulis akan mengolah data tersebut serta menganalisis untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.Terakhir, 

kesimpulan yang diperoleh penulis akan disajikan dalam bentuk laporan 

http://www.pustakaskripsi.com/skripsi-syariah-3%201834.html
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penelitian, yang mana akan ditulis dalam bentuk skripsi (Mantra, 2004: 

128). 

5. Metode Analisis Data 

 Setelah data-data yang terkait dan data yang dibutuhkan diperoleh, 

maka penulis akan menganalisis data tersebut untuk memecahkan atau 

menjelaskan masalah yang ditemukan. Sedangkan analisis yang 

digunakan penulis yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

penelitian terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan 

dengan data lainnya, untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun 

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya 

(Kusdiyanto, 1997: 102). 

 Untuk metode berpikir, penulis menggunakan metode berpikir 

deduktif, yaitu, cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Soemantri, 2000: 48). 

F. Sistematika Penulisan Skripsi  

  Untuk dapat memudahkan pembahasan sekaligus membantu dalam 

penulisan, sebagaimana dalam penulisan yang lainnya pada umumnya terdiri 

dari beberapa bagian. Adapun penulisan terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu meliputi: 
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BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan dalam bab ini meliputi: 

Latar Belakang Masalah, Penegasan istilah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Peneltian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II PAJAK DAN ZAKAT. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi: Pajak dan Zakat dan perbedaanya, Pajak meliputi: Pengertian 

pajak, Macam-macam Pajak, Sistem Pembayaran, Teori Pajak, Fungsi 

Pajak, Syarat pemungutan Pajak, Azas Pajak dan Pajak menurut Hukum 

Islam. Zakat Meliputi: Pengertian Zakat, Landasan Hukum Zakat, Asas 

Teori Wajib Zakat, Syarat Zakat, Macam-macam Zakat, Sasaran Zakat, 

Tujuan Zakat dan Hikmahnya, dan Zakat menurut Hukum Islam. 

BAB III UU.NO.36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK 

PENGHASILAN. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Aturan Undang-

undang yang membahas tentang zakat dan pajak seperti UU.No.36 Tahun 

2008 Tentang Pajak Penghasilan, UU No.38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 25 

Tahun 2010, Keputusan Direktur Jendral Pajak Tentang Perlakuan Zakat 

Atas Penghasilan Dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak, Peraturan 

Pemerintah (PP)  No.60 Tahun 2010. 

BAB IV   ANALISA  YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK 

DAN ZAKAT. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Tinjauan Hukum Islam 
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terhadap pajak dan zakat, Tinjauan Hukum Islam dalam pasal 9 UU.No.36 

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Perbedaan zakat dan pajak. 

BAB V  PENUTUP. Dalam bab ini akan dibahas mengenai 

kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran. 


