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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan sebagai 

konsekuensi dari negara hukum, maka setiap kebijakan yang ada dalam 

negara harus berlandaskan hukum termasuk dalam berbagai aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara.1 Demikian pula dengan urusan 

perpajakan yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat di hindari. 

Dasar hukum perpajakan di Indonesia yang di atur melalui UUD 

1945 pasal 23A ayat 2 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,”2 dan peraturan 

lainnya seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami sebanyak 3 kali 

perubahan, Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur 

tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pertama adalah 

UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 

1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 

2007. pada dasarnya UU No. 28 tahun 2007 mengatur tentang  

hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut 

pajak, serta sanksi perpajakan.3 

Pajak merupakan sarana pemerintah yang digunakan untuk 

meperoleh dana dari rakyat dan digunakan untuk membiayai pengelolaan 

negara, seperti pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembangunan nasional 

adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk 

                                                           
1 Cucu, Sholihah. Aji, Mulyana, Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara Hukum Pancasila, (online) 
(https://www.researchgate.net/publication/337418221_PEMBAYARAN_ZAKAT_DAN_PAJAK_ 
nDI_NEGARA_HUKUM_PANCASILA di akses 14 november 2019). 
2UUD 1945 Pasal 23A Ayat 2. 
3  RI UU N0 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

https://www.researchgate.net/publication/337418221_PEMBAYARAN_ZAKAT_DAN_PAJAK_%20nDI_NEGARA_HUKUM_PANCASILA
https://www.researchgate.net/publication/337418221_PEMBAYARAN_ZAKAT_DAN_PAJAK_%20nDI_NEGARA_HUKUM_PANCASILA
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pembiayaan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar, yang 

sebagian dananya berasal dari pendapatan sektor pajak.4 Di negara 

Indonesia perintah wajib pajak terdapat dalam Undang-Undang No 28 

Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribdi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan 

dari undang undang tersebut ciri-ciri pengertian pajak dapat diberikan 

sebagai berikut (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat 

dipaksakan, (2) dalam pembayaran pajak tidak memperoleh kontraprestasi 

secara langsug bisa di tunjuk, (3) pajak di pungut oleh negara, baik pusat 

maupun daerah, (4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah.5 

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang besar bagi 

seluruh pengeluaran pemerintah, sehingga dalam hal ini aparatur 

pemungutan pajak yaitu Deroktrat Jendral Pajak ingin membidik wajib 

pajak baru melalui program ekstensifikasi. Namun ada beberapa kendala 

yang menyebabkan terhambatnya proses pembidikan wajib pajak baru yaitu 

masyarakat indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 

belum dapat menerima bahwa kewajiban membayar pajak merupakan 

sebuah kewajiban keagamaan, sebagaimana halnya membayar zakat bagi 

masyarakat Islam. Masalah kedua yaitu adanya double takes yang artinya 

masyarakat muslim tersebut memiliki dua kewajiban, yaitu sebagai 

muzakki (wajib zakat) dan sebagai wajib pajak untuk pemerintah. Dan 

masalah yang terakhir yaitu kurangnya alokasi uang pajak bagi masyarakat 

miskin.6 

                                                           
4 Setu. setyawan, Perpajakan, (malang-jawa timur: Bayumedia Publishing, 2004) hlm, 1. 
5 Ibid. 
6   Fitria. Kusnari, “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan 
Menurut Islam,” Jurnal Infestasi, Tahun 2009, Vol 5, No. 1 ,hlm 22. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis ingin menjawab 

keraguan-keraguan yang timbul di masyarakat tentang sistem perpajakan 

yang diterapkan oleh pemerintah pada saat ini, masyarakat ingin adanya 

suatu sisitem alternatif untuk mengtasi problem perpajakan yang ada. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji dua sistem 

perpajakan, yaitu sistem perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang 

No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 

dengan sistem perpajakan menurut Islam yang digunakan Rasulullah pada 

masa kepemimpinanya. Sehingga penulis melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Sistem Perpajakan dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis 

atas UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan)” untuk meneliti konsep pajak dalam islam di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari permasalahan yang ada dalam latar belakang, berikut 

rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia yang diatur dalam UU No. 

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan? 

2. Apakah sistem perpajakan di Indonesia yang di atur dalam UU No. 28 

Tahun 2007 sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Memperoleh kejelasan tentang UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem perpajakan di 

Indonesia yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang 

sistem perpajakan di Indonesia menurut hukum Islam, adapun kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menjdi bahan untuk 

mengkaji ulang mengenai konsep pajak di indonesia dalam hukum 

Islam. 

2. Secara ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi upaya perkembangan dalam pemikiran hukum Islam. 

 

E. Kajian Pustaka 

Pembahasan penelitian sistem perpajakan di indonesia bukan 

merupakan penelitian yang pertama kalinya, terdapat penelitian serupa yang 

di temukan penulis yang menggunakan metode dan pendekatan yang 

berbeda-beda, diantaranya: 

1. Romi Handoko dengan Nim: 04380078 yang mengangkat judul “Pajak 

Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (studi atas UU No. 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan)” dalam rangka menjawab persoalan 

tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi 

pustaka yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku. Adapun sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang 

telah ada dan menimbulkan keraguan, maka dengan adanya keraguan-

keraguan sehingga penelitian ini dilakukan.7 

2. Miming Lestari dengan Nim:10200111041 yang mengangkat judul 

skripsi “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Dikota Makassar)”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif 

yang mengkaji tentang bagaimana pajak dalam konsep Ekonomi Islam, 

                                                           
7 Romi. Handoko, Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (studi atas UU No. 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan), laporan tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negri 
Sunan Kalijaga, 2009). 
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yang menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem 

perpajakan dikota Makassar. Untuk melakukan penelitian mengenai 

Konsep Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam dalam sistem perpajakan 

di Kota Makassar, maka penulis mengumpulkan data dengan cara 

wawancara kebeberapa Institusi, wajib pajak, fiskus dari berbagai 

profesi di kota Makassar dan akademisi dari dosen ekonomi Islam di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi.8 

3. Muhammad Anwar dengan Nim: A31110302 yang mengangkat judul 

skripsi “Konsep Pajak dalam Pandangan Intelektual Muslim”. Pajak 

adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan 

penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan 

pembangunan. Dalam konteks modern penerimaan pajak menjadi 

semakin dominan sehingga tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara 

sulit untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konsep pajak dalam pandangan intelektual Muslim. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data 

dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian 

kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip 

teori dan konsep dari sejumlah literatur karya intelektual muslim. 

Adapun wawancara  yaitu melakukan wawancara langsung kepada 

kalangan intelektual muslim dengan mengajukan pertanyaan untuk 

mendapatkan data.9 

Dari tiga penelitian sebelumnya memang terdapat persamaan 

dengan penelitian yang penulis buat yaitu dalam penggunaan pendekatan 

penelitian yaitu menggunakan deskriptif-analitik dan deskriptif-evaluatif. 

Sedangkan perbedaan  penelitian ini dengan penelitian yang telah 

                                                           
8 Miming. Lestari, Konsep Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dikota Makassar), 
laporan tidak diterbitkan, (Makassar: Universitas Islam Negri Alaudin Makassar, 2015). 
9 Muhammad. Anwar, Konsep Pajak dalam Pandangan Intelektual Muslim, laporan tidak 
diterbitkan,  (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). 
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dipaparkan sebelumnya adalah terdapat pada subyek data yang akan dikaji, 

dimana dalam penelitian Romi Handoko(2008) beliau mengkaji pajak 

penghasilan menurut UU No. 34 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

sedangkan dipenelitian ini penulis melakukan penelitian dengan subyek 

tentang perpajakan yang akan di analisis dalam UU No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbedaan selanjutnya 

dengan penelitian yang dilakukan Miming Lestari (2015) ialah terdapat 

study kasus dikota makassar tentang konsep pajak menurut Islam sedangkan 

penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum Islam yang 

penelitiannya terkait dengan sisitem perpajkan di Indonesia. Satu lagi 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Anwar(2009) yaitu dalam karya beliau ia menggunakan pendapat para 

intelektual dalam penyelesaian pokok masalah yang ada dalam karyanya 

sedangkan dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis terhadap UU 

yang mengatur sisitem perpajakan di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Menggunakan penelitian pustaka, yaitu dengan memperoleh data 

dari buku-buku, internet serta jurnal yang objeknya sesuai dengan objek 

yang akan dikaji. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana yang 

memperoleh data melalui dokumentasi, wawancara, maupun observasi. 

Dimana penulis memaparkan definisi pajak menurut islam maupun 

dalam UU Perpajakan serta sistem perpajakan yang berjalan di 

Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran 

hukum Islam dan pendekatan normatif, maksud pendekatan sejarah 
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sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah pendapat Nabi Muhammad, 

para sahabatnya dan para ulama tentang pajak (dharibah) menurut Islam. 

4. Objek Penelitian 

Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana terapan sistem perpajakan di Indonesia yang di atur dalam 

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, diaman yang telah diketahui bahwa negara indonesia 80% 

penduduknya merupakan agama islam sehingga apakah sistem tersebut 

sesuai dengan hukum Islam. 

5. Sumber Data 

 Data primer: data yang diperoleh melalui dokumentasi tentang 

undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan serta buku dan dokumen tentang pajak dalam 

prespektif hukum Islam. 

 Data sekunder: data internet, skripsi maupun jurnal lain yang 

menunjang informasi tentang sistem perpajakan dan pajak menurut 

hukum Islam. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Menggunakan metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, jurnal, buku, 

internet maupun artikel dan sebagainya.10 Metode ini digunaka untuk 

memproleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dimana data 

yang akan diperoleh adalah sistem perpajakan yang di terapkan dalam 

Negara Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

7. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data penulis menggunkan metode kualitataif, 

dimana metode ini menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah. Penganalisaan menggunakan 

                                                           
10 Suharsimi, Arikunto. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010, cet. 14. Hlm, 274. 
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metode kualitatif ini bertujuan untuk meneliti sistem perpajakan di 

Indonesia dan bagaimana penerapannya, serta fakta-fakta yang muncul 

ditengah-tengah masyarakat yang didominasi dengan pendudk 

beragama Islam. 

 

G. Sistematika 

BAB I: bab pendahulua, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika 

penelitian. 

BAB II: Landasan teori tentang perpajakan dalam perspektif hukum Islam 

yang menjelaskan tentang sistem perpajakan menurut Islam, dengan 

memaparkan definisi pajak, karakteristik pajak dalam Islam dan sejarah 

perpajakan dalam islam serta teori pemungutan pajak, yang berasal dari 

referensi–referensi kepustakaan seperti  

buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang menunjang pengembangan  

kerangka pikir selanjutnya. 

BAB III: Dalam bab ini penulis memaparkan tentang data penelitian tentang 

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang meliputi: sistem perpajakan di Indonesia, defini 

perpajakan, fungsi pajak, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. 

BAB IV: Menganalisis data yang telah di peroleh untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Dan menjawab kejelasan dalam UU No. 28 

Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakana dalam 

perspektif hukum Islam. 

BAB V: merupakan bab yang memaparkan tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran terhadap permasalahan. 

 


