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A. Pengertian pajak 

 

1. Pengertian pajak menurut hukum Positif 

 

   Merujuk kepada pengertian pajak menurut hukum positif 

tertulis dalam buku Ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

(KUP). 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah 

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat'' 

 Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli memberikan 

batasan tentang pajak : 

a.  PJA . Andriani. 

Pajak adalah Iuran kepada negara ( yang dapat 

dipaksakan ), yang terutang oleh wajib membayarnya 

menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum, 

berhubung dengan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.  

b. Rochmad Sumitro. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara , 

berdasarkan Undang –Undang (yang dapat dipaksakan ) 

, dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontra 

prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, Dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
1
 

 

                                                 
1
Rochmat Soemitro, op.cit, h.6. 
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2. Pengertian pajak Menurut hukum Islam 

 

a. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal 

dengan nama Adh-dharibah, yang berasal dari kata 

dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. 

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi‟il), sedangkan 

bentuk kata bendanya (Ism) adalah dharibah, yang 

dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta selain 

zakat, sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan 

sebagai sebuah beban.2 

b. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam dalam 

dalam mendfiniskan pajak ialah: 

1) Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang 

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.
3
  

2) Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban 

yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang 

harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali 

dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan 

untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, 

sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin 

dicapai oleh negara.
4
 

3) Zallum dan Gusfahmi berpendapat bahwa pajak 

adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada 

kaum muslim untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 

                                                 
2
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali 

Press, 2011), h. 28. 
3
Fawaz Muhammad Washito Abu,”Hukum Pajak dalam Fiqih Islam” 

(Online), tersedia di:http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/, (17 juni 

2016) 
4
Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status 

&Filsafat Zakat berdasarkan  Qur-an dan Hadist (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 

2007), h. 999. 
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memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi 

baitul mal tidak ada uang atau harta.
5
 Dari 

berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi 

yang dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat 

sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah 

didalamnya. Sedangkandefinisi pajak menurut 

Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai 

Syariah, karena di dalam definisi yang 

dikemukakannya terangkum lima unsur penting 

pajak menurut Syariah yaitu:  

a) Diwajibkan oleh Allah swt.  

b) Objeknya harta.Subjeknya kaum muslim 

yang kaya. 

c) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan 

negara. 

d) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat 

(khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil 

Amri (pemerintah).
6
 

 Keempat unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-

prinsip penerimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam, 

harus memenuhi empat unsur yaitu:  

(1) Harus adanya nash (Al-Qur‟an dan Hadist) yang 

memerintahkan setiap sumber pendapatan dan 

pemungutanya. 

(2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum 

Muslimin dan non-Muslim. 

(3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin 

bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang 

mempunyai kelebihan saja yang memikul beban 

utama. 

(4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum 

Karakteristik Pajak menurut syariah. 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut 

syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak 

                                                 
5
Gusfahmi, op.cit, h. 31. 

6
Ibid. h. 32. 
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dalam sistem kapitalis (non-Islam) karakteristik pajak menurut 

syariah, yaitu: 

(a) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat 

kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak 

ada harta atau kurang.Ketika baitul mal sudah terisi 

kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.Berbeda 

dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada 

lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan 

pajak non-Islam (tax) adalah abadi. 

(b) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk 

pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum 

muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan 

pajak menurut non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh 

warga tanpa membedakan agama. 

(c) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak 

kaum non-Muslim. Sebab dharibah dipungut untuk 

membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi 

kaum Muslim. 

(d) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang 

kaya, tidak dipungut dari selainnya. 

(e) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah 

pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. 

(f) Pajak (Dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak 

diperlukan.
7
 

 

Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah 

 Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh 

Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa 

syarat, yaitu :  Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar 

dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa 

diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang 

benar- benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak 

diperoleh.
8
 

                                                 
7
 Ibid. h. 34. 

8
 Ibid. h. 34. 
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 Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut 

pajak apabila Baitul Mal benar- benar kosong.  Apabila pajak itu 

benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang 

memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib 

dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil 

dan tidak memberatkan.Jangan sampai menimbulkan keluhan 

dari masyarakat. 

 Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada 

pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan 

rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, 

jangan tercemar unsur KKN.Pajak hendaknya dipergunakan 

untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat 

ataupun hawa nafsu.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 politic.Ada 

persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak.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.
9
 

 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.
10

 

Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah 

 Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh 

dibiayai oleh pajak menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu: 

Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: 

pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan 

sebagainya. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan 

                                                 
9
 Gusfahmi, op.cit, h. 179. 

10
Qardhawi, op.cit, h. 1079. 
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industri militer dan industri pendukungnya.Pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu 

sabil.Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua 

pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan 

pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat. Pembiayaan atas 

pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak 

diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan 

umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Pembiayaan untuk 

penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, 

sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.
11

 

 

B. Sejarah pajak 

1. Sejarah Pajak Menurut Hukum Positif 

 Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian 

secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban 

yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat 

(masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat 

memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk 

natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti 

pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat 

saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau 

penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang 

dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya 

untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara 

psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status 

sosialnya dibandingkan rakyat.
12

 

 Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh 

rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah 

mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.  Artinya 

pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk 

kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, 

memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana 

sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. 

                                                 
11

Ibid. h. 176. 
12

 Nurkholis, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Aplikasinya Di Indonesia” (online) tersedia di : http://www.pajakdalam 

pandangan hukum Islam.com, (23 juli 2016) 

http://www.pajakdalam/


 

 

23 

 Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti 

(pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya 

memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu  aturan-aturan 

yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun 

unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur 

keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat 

aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan 

dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. 

 Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata 

telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang 

mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: 

a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;  

1) Aturan Bea Meterai; 

2) Ordonansi Bea Balik Nama; 

3) Ordonansi Pajak Kekayaan; 

4) Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; 

5) Ordonansi Pajak Upah; 

6) Ordonansi Pajak Potong; 

7) Ordonansi Pajak Pendapatan; 

8) Undang-undang Pajak Radio; 

 

b. Undang-undang Pajak Pembangunan I; 

1) Undang-undang Pajak Peredaran. 

Kemudian diundangkan lagi beberapa Undang-Undang, 

antara lain: 

1) UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan 

UU No. 2 Tahun 1968;  

2) UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang 

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1967 

tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; 

3) UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara 

dengan Surat Paksa; 

4) UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing; 

5) UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan 

PPd, PKK, dan PPs     atau Tata Cara MPS-MPO. 

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan 

mengakibatkan masyrakat mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaannya. Selain itu, beberapa undang-undang di atas 
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ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, 

dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Maka pada tahun 

1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan 

yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan 

mengundangkan 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang 

sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak 

menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur 

keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan 

yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. 

Kelima undang-undang tersebut adalah: 

a) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP); 

b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh); 

c) UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM; 

d) UU No. 12 Tahun1985 tentang PBB (masih 

menggunakan official assessment); 

e) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). 

 Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang di 

atas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah 

beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang, 

yaitu: 

(1) UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 

1994; 

(2) UU No. 7 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 

1994; 

(3) UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 

1994; 

(4) UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 

Tahun 1994; 

 Kemudian pada tahun 1997 pemerintah membuat 

beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah 

perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada, 

yaitu: 

(a) UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan 

Sengketa Pajak; 

(b) UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
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(c) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa; 

(d) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

(e) UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

 Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang 

terus menerus dan untuk memberikan rasa keadilan dan 

pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada tahun 2000 

pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, 

yaitu: 

(a) UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP; 

(b) UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh; 

(c) UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM; 

(d) UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP; 

(e) UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB; 

(f) UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta 

(g) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Tarif Bea Meterai. 

 Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan 

peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka 

dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan UU No. 14 Tahun 

2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997. 

Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru 

ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU 

KUP No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan 

UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009. 

Namun, dilatarbelakangi adanya sunset policy beberapa waktu 

lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya UU No. 

16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang 

hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU 

KUP No. 28 Tahun 2007.UU PPN/PPNBM  No. 42 tahun 2009 

yg berlaku I April 2010. 

2. Sejarah Pajak Menurut Hukum Islam 

Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia.Kegiatan yang berupa 

distribusi, produksi dan konsumsi ini dilakukan semata demi 
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kebutuhan hidup manusia.Setiap tindakan manusia ini 

didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Setiap masa manusia mencari cara untuk 

mengembangkan proses ekonomi ini sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan hidupnya. Tidak terlepas dari itu, Islam yang pada 

awal kejayaanya di masa Rasulullah memiliki konsep sistem 

ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi 

permasalahan ekonomi yang ada saat ini. 

Sistem pajak yang diaplikasikan pada masa Rasulullah Saw. 

Yakni sistem Jizyah yang dibebankan kepada orang-orang non 

muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai jaminan perlindungan 

jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta 

pengecualian dari wajib militer, dan lain sebagainya. 

Adapun jumlah besarnya pajak yang dibebankan pada masa 

itu sejumlah 12 dirham/ tahun. Wajib pajak hanya terbatas bagi 

orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Sedangkan 

perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita 

sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari 

kewajiban ini. Inilah kebijakan Rasulullah dengan menimbang 

unsur-unsur kemanusiaan dalam menetapkan pajak.
13

  

Sedangkan sistem „usyr adalah bea impor yang dikenakan 

kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun 

dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya 200 dirham. ‘Usyr 

ini diwajibkan pada komoditas perdagangan ekspor-impor 

dalam sebuah negara Islam. „Usyr  juga dipungut terhadap 

pedagang Kafir Zimmi yang melewati perbatasan sebagai 

konsekuensi dari perjanjian damai. Adapun pajak lain yang 

dipungut dari kaum muslimin yakni terbatas pada pajak sebagai 

jaminan/santunan sosial serta untuk mendanai perang serta 

kebutuhan mendesak. 

Rasulullah Saw. Juga menerapkan sistem pajak dengan  

istilah Kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-

muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil 

taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya 

diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai 

penyewa dan bersedia memberikan separo hasil produksinya 

                                                 
13

 Ibid. h. 108. 
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kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang 

ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah 

mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan 

kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-

bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para 

penyewa. Dalam perkembanganya, kharaj menjadi sumber 

pemasukan bagi negara.
14

 

a. Masa awal pemerintahan Rasulullah 

Sebelum Islam datang situasi kota Yastrib sangat tidak 

menentu karena tidak memiliki pemimpin yang berdaulat 

secara penuh. Hukum dan pemerintahan di kota ini tidak 

pernah berdiri dengan tegak dan masyarakat senantiasa 

hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa 

kelompok penduduk kota Yastrib berinisiatif menemui Nabi 

Muhammad Saw. Untuk memintanya agar menjadi 

pemimpin mereka. Mereka juga berjanji akan menjaga 

keselamatan diri Nabi dan para pengikutnya dan ikut 

memelihara dan mengembangkan ajaran agama Islam. 

Sejak saat itu kota Yastrib berubah nama menjadi 

Madinah.
15

 

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk yang 

tidak memiliki harta warisan sedikit pun.Oleh karena itu, 

Rasulullah memikirkan jalan untuk mengubah keadaan 

secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah 

utama tergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini 

strategi yang dilakukan Rasulullah adalah dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membangun Masjid 

Setibanya di kota Madinah, tugas pertama yang 

dilakukan oleh Rasulullah ialah mendirikan masjid yang 

merupakan asas utama dan terpenting dalam 

pembentukan masyarakat Muslim. Rasulullah 

menyadari bahwa komitmen terhadap sistem, akidah 

dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang 

                                                 
14

 Ibid, h. 17. 
15

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 
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dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang 

lahir dari aktivitas masjid. Kaum muslim akan bertemu 

dan berkomunikasi sehingga tali ukhuwah dan 

mahabbah semakin terjalin kuat dan kokoh. 

2) Merehabilitasi Kaum Muhajirin 

Setelah mendirikan masjid tugas selanjutnya yang 

dilakukan oleh Rasulullah ialah memperbaiki tingkat 

kehidupan sosial dan ekonomi kaum Muhajirin 

(penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah). Kaum 

Muslimin yang melakukan hijrah pada masa ini 

berjumlah sekitar 150 keluarga baik yang sudah tiba di 

Madinah maupun yang masih dalam perjalanan dan 

masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan 

karena hanya membawa sedikit perbekalan di kota 

Madinah. Sumber mata pencaharian  mereka hanya 

bergantung pada bidang pertanian dan pemerintah 

belum mempunyai kemampuan untuk memberikan 

bantuan keuangan kepada mereka.  

Nabi Muhammada SAW. Merupakan orang pertama yang 

memperkenalkan sistem keuangan di wilayah Arabia.Beliau 

mendirikan lembaga kekayaan masyarakat Madinah. Terdapat 

beberapa sumber utama pendapatan  negara  Islam yaitu, zakat, 

Jizyah (pajak perorangan), Kharaj (pajak tanah), Usyur  dan 

masih banyak lagi pendapatan negara pada masa Nabi. 

Demikianlah adanya sumber pendapatan negara yang dapat 

menjadikan kaum muslimin bisa hidup sejahtera.Tanpa adanya 

permusuhan dan kesenjangan sosial. 

Pajak (daribah) itu sebenarnya merupakan harta yang di 

fardhukan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam rangka 

memenuhi kebutuhan mereka.Dimana Allah telah menjadikan 

seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka yang bisa 

mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan objek-

objek tertentu. Dalam mewajibkan pajak tidak mengenal 

bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya dan 

untuk mengumpulkan pajak tidak akan memperhatikan ekonomi 

apapun.  

Namun pajak tersebut dikumpulkan berdasarkan standar 

cukup. Tidak hanya harta yang berada di Baitul mal, untuk 
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memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sehingga pajak 

tersebut dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. 

Ada beberapa ayat Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad yang berkaitan dengan sumber keuangan negara 

baik berupa zakat, ghanimah, dan jizyah. Diantaranya adalah Qs 

At-Taubah (9) 103. :  

 

                   

            

  
 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.
16

 

 

Ayat ini menunjukan bahwa disamping adanya kewajiban 

shalat ada juga kewajiban lain yang diembankan kepada umat 

Islam untuk membayarnya yaitu zakat. Selain ayat diatas 

terdapat juga ayat-ayat lain yang secara tegas memerintahkan 

kepada umat Islam untuk membayarnya dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pada ayat 

lain terdapat pula penjelasan tentang adanya sumber keuangan 

keuangan lain berupa Jizyah yang dipungut dari warga non-

Islam (ahl al-kitab). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

dalam surat At-taubah (9) : 20 sebagai berikut:  
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Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 

di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, 

adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah dan Itulah 

orang-orang yang mendapat kemenangan.
17

 

Pada masa Rasulullah pendapatan yang paling utama adalah 

zakat dan usyur.Keduanya berbeda dengan pajakdan tentunya 

tidak pula diberlakukan seperti pajak.Zakat dan Usyur 

merupakan salah satu kewajiban agama dan termasuk pilar 

Islam sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah adalah: 

a) Pendapatan dari kaum Muslim yaitu: zakat,Usyur (5-

10%), zakat fitrah,wakaf, amwal fadhila, shadaqoh, 

nawaib, dan khums. 

b) Pendapatan dari kaum non-muslim yaitu: jizyah, kharaj 

dan usyur (5%). 

c) Pendapatan umum yaitu ghanimah, fa’i, uang tebusan, 

pinjaman dari kaum muslimin atau non-muslim, dan 

hadiah dari pemimpin negara lain. 

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirlah situasi yang sangat 

unik ini dalam sejarah Islam, yakni kehadiran pemimpin 

tunggal, yang memiliki otoritas spiritual dan temporer (duniawi) 

yang berdasarkan kenabian dan berdasarkan Wahyu Illahi. 

Situasi tersebut tidak terulang kembali karena menurut 

kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan 

Tuhan yang  terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan 

wasiat atau pesan siapa diantara para sahabat  yang harus 

menggantikan beliau sebagi pemimpin umat. Dalam al-Qur‟an 

dan Hadist tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara 

menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal 

beliau.  

 

C. Jenis-jenis Penerimaan Pajak Negara  

1. Jenis Penerimaan Pajak Menurut Hukum Positif 

Dalam suatu Negara penerimaan terbesar diperoleh dari 

pajak. Di Indonesia penerimaan terbesar diperoleh dari pajak. 

Karena pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh 
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setiap Negara,  maka dari itu pajak sangat diwajibkan oleh setiap 

warga Negara. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh 

suatu Negara, maka akan semakin meningkat perekonomian 

Negara tersebut. Pajak tersebut dapat diperoleh dari berbagai 

sumber diantaranya: 

a. Pajak dalam Negeri meliputi: 

1) Pajak penghasilan (PPh) 

2) Pajak pertambahan nilai(PPn) 

3) Pajak bumi dan bangunan (PBB) 

4) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB). 

5) Bea Cukai dan pajak lainnya. 

Disamping itu juga terdapat beberapa sumber 

penerimaan yang diperoleh Negara yang bukan berasal dari 

pajak. Diantaranya adalah: 

a) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) 

b) Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 

c) Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan 

Pemerintah  

d) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan 

yang berasal dari pengenaan denda administrasi 

e)  Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak 

Pemerintah  

 

b. Jenis Penerimaan Pajak Menurut Hukum Islam 

Dalam hukum Islam dikenal banyak sekali istilah yang 

menurut pandangan penulis memiliki  kemiripan dalam masalah 

distribusi harta. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan 

oleh umat Islam atau pemerintah dalam pokok bahasan diatas, 

yaitu : 

1) Ghanimah  

Ghanimah, berasal dari bahasa Arab yang berarti ” 

memperoleh jarahan” (rampasan perang).
18

 Ghanimah 

ini merupakan pendapatan utama negara Islam periode 
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awal. Dasarnya adalah perintah Allah Swt. Dalam QS 

Al-Anfal (8) : 41 yang turun di Badar (usai Perang 

Badar), bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah, 

sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Zubair dari Ibnu 

Abbas, dimana para sahabat berseliih tentang pembagian 

ghanimah. Dalam Qs. Al-Anfal (8) : 41 dijelaskan : 

                 

                 

                     

                        

 
“ Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 

Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
19

 

 

Dan dalam Qs. Al-Anfal (8) : 1 Allah Swt, juga menjelaskan : 
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang 

(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta 

rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab 

itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 

perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang 

beriman.
20

 

 

Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang 

diberikan Allah Swt. Kepada nabi Muhammad Saw., 

yang tidak diberikan Allah Swt. Atas nabi yang lain.  

2) Infaq 

Menurut istilah Infaq berarti mengeluarkan 

sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan 

yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada 

nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan 

oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan 

tinggi, maupun yang berpenghailan rendah, apakah ia 

dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika zakat 

diberikan kepada mustahik (8 Ashnaf), maka infaq boleh 

diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua,, 

anak yatim, dan lain sebagainya. Qs Al-Baqarah (2) : 

215. 

                

                 

                  

 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 

Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan 

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, 
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anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan 

yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya.
21

 

 

Dengan kata lain, infaq merupakn kegiatan penggunaan 

harta secara konsumtif  yakni pembelanjaan harta atau 

pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bukan secara 

produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan 

dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul 

mal).
22

 

 

3) Fay‟i 

Fay’i  berarti mengembalikan sesuatu.
23

 Dalam 

terminologi hukum fay‟i menunjukan seluruh harta yang 

didapat dari musuh tanpa peperangan.
24

 Fay‟i juga 

disebut pendapatan penuh negara karena Negara 

memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan 

pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum 

masyarakat. Harta fay‟i ini disebut oleh Al-Ghazali, 

dinamakan dengan Amwal Al-mashalih, yaitu 

pendapatan untuk keejahteraan publik.
25

  

 

4) Waqaf 

Secara teknis syariah, waqaf sering kali diartikan 

sebagai aset yang dialokasikan untuk kemaslahatan umat 

dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara 

manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. 

Secara administratif waqaf dikelola oleh naziryang 

merupakan pengemban amanah waqif (yang memberi 

waqaf). Contoh yang paling klasik dari waqaf adalah 

tanah. Praktek waqaf yang produktif telah dimulai sejak 
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zaman nabi Muhammad Saw. Sahabat mewaqafkan 

tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, dan 

hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. 

Beberapa sahabat terdekat Nabi Saw. Bahkan berniat 

mewaqafkan seluruh tanah perkebunan dan harta 

miliknya. Peristiwa waqaf yang pertama dalam sejarah 

Islam yaitu pemberian Mukhairik,Rbbi Bani Nadhir, 

yang telah masuk Islam. Ia memberikan tujuh kebunnya 

kepada Rasulullah Saw. Dan oleh Rasulullah Saw. 

Dijadikan sebagai tanah sedekah.
26

  Waqaf ini kemudian 

diikuti oleh kaum muslimin pada umumnya selama 

berabad-abad. Sebagai landasan waqaf dalam Al-Qur‟an 

surat Ali Imran (3) ayat 92: 

                    

             

 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian 

harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu 

nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
27

 

 

5) Zakat 

Sumber penerimaan utama negara pada masa awal 

Islam adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk 

uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan 

binatang ternak. Zakat yang pertama diwajibkan adalah 

zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun kedua hijriah. 

Zakat fitrah tersebut diwajibkan setiap bulan Ramadhan. 

Jumlah yang harus dikeluarkan satu sha‟ dan dibayar 

sebelum shalat hari raya Idul fitri. Pada masa periode 

sebelumnya (periode makkah) dan pada awal hijrah, 
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pendapatan umat Islam masih sangat dikit sekali. 

Sehingga pada saat ini pembayaran zakat hanya bersifat 

imbauan.  

Menurut salah satu riwayat zakat fitrah mulai 

diwajibkan pada tahun kesembilan hijriah, dan pada 

tahun kelima hijriah. Adapula yang berpendapat bahwa 

zakat fitrah telah diwajibkan pada masa periode 

makkah.
28

 Meskipun demikian, sebelum diwajibkan 

zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus 

atau ketentuan hukum. Pengaturan tentang pengeluaran 

zakat muncul pada tahun kesembilan hijriah ketika dasar 

Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan 

cepat dan berbondong-bondong masuk Islam.  

Peraturan yang disusun meliputi sistem 

pengumpulan zakat, barang-barangyang dikenai zakat, 

batas-batas zakat, dan tingkat prosentase zakat untuk 

barang yang berbeda-beda.
29

 Pada masa permulaan islam 

zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama yaitu 

perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan dan 

peternakan. 

 

6) Jizyah 

 Penerimaan negar lain yang berasal dari sektor 

jizyah yang dibayarkan oleh kaum non-Muslim 

khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindunga jiwa, 

properti, ibadah dan bebas dari kewajiban militer. Pada 

masa Rasulullah Saw, besarnya jizyah  satu dinar 

pertahun untuk oraang dewasa yang mampu 

membayarnya. Sementara perempuan, anak-anak, 

pengemis, pendeta, orang tua, orang gila dan orang  yang 

menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. 

Pembayaran tersebut tidak harus berupa uang tunai, 

tetapi dapat juga beruap barang atau jasa. Sistem ini 
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berlangsung hingga masa khalifah Harun al-Rasyid (170-

193 H). 

 

7) Kharaj 

 Pada tahun ketujuh hijriah, kaum muslimin 

berhasil menaklukan khaibar. Pendudukasulullah khaibar 

diharuskan mnyerahkan setengah dari hasil pertanian 

mereka kepada Rasulullah Saw, yang digunakan untuk 

kepentingan umum. Hal ini berlangsung terus selama 

kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar. Pajak inilah 

yang kemudian dikenal dengan istilah kharaj atau pajak 

tanah. Kharaj merujuk kepada pendapatan yang 

diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan 

milik umat.  

Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan 

yang dimiliki kaum non-Muslim jatuh ketangan umat 

Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut 

menjadi bagian kekayaan publik umat Islam Karena itu, 

siapaun yang ingin mengolah tanah tersebut harus 

membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang 

termasuk dalam ruang lingkup kharaj. Jika konfrontasi 

antara kaum Muslim dengan orang kafir berakhir damai, 

maka mereka membuat perjanjian damai untuk 

menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi 

milik orang kafir ataukah diserahkan kepada kepada 

kaum muslim. Dalam kasus ini untuk mempertahankan 

hak miliknya, orang-orang kafir biasanya membayar 

kharaj yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa 

karena tanah tersebut masih menjadi miliknya. Jika tanah 

tersebut menjadi milik kaum Muslim pajak tanah yang 

ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah 

tersebut. 

 

8) Usyur  

 Usyur merupakan kewajiban atas hatra 

perdagangan yang pertama kali dikenalkan Umar ra. 

Dengan kesepakatan para sahabat. Dalam konteks 

perekonomian modern usyur identik dengan pajak 
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ekspor impor atau bea cukai. Usyur dikenakan atas harta 

yang masuk di wilayah kekuasaan negara tertentu. Usyur 

adalah bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, 

yang hanya dibayar sekali dalam setahun dan berlaku 

pada barang yang dinilai lebih tinggi dari 200 dirham.  

 Adapun tingkat bea orang-orang yang dilindungi 

(Zimmi) adalah 5% dan pedagang Muslim hanya2,5%. 

Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam terutama 

di Mekkah yang merupakan  pusat perdagangan besar. 

Menurut Dr. Hamidullah, Rasulullah berinisiatif untuk 

mempercepat perdagangan, walaupun menjadi beban 

pendapatan negara dengan menghapus semua bea 

masuk.
30

  

 Jika ditinjau dari kacamata hukum positif 

terdapat perbedaan jenis-jenis pajak yang dibagi kedalam 

beberapa golongan besar. Pembedaan dan pembagian 

tersebut memiliki fungsi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Ada yang fungsinya hanya ditujukan 

pekerjaan dalam praktek, ada pula yang berfungsi 

sebagai yang bertujuan lebih ilmiah daripada  fungsi 

pertama. Dari segi golongannya pajak terbagi menjadi 

dua, yaitu pajak langsung,
31

 dan pajak tidak langsung,
32

 

hal ini dimaksudkan untuk membedakan keperluan 

sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk 

menentukan kadaluarsa tagihan, tagihan susulan atau 

saat timbulnya hutang pajak.  

 Disamping itu pembedaan itu juga diharapkan 

mampu menghindari kekebalan perwakilan asing, yang 

mana pada prakteknya mereka hanya dikecualikan  dari 

pengenaan pajak langsung, namun tidak dalam 

prespektif pajak tidak langsung. Dalam prakteknya, jika 

terjadi sengketa berupa pajak langsung lazimnya 

diselesaikan melalui pengadilan administrasi. 
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 Hal ini disebabkan sifat dari pajak langsung 

bersifat administratif perpajakan yang ada. Jika terjadi 

perselisihan seputar pajak tersebut maka 

penyelesaiannya harus dimuka pengadilan umum atau 

dimuka hakim biasa. Selanjutnya jika ditinjau dari segi 

sifatnya pajak terbagi menjadi dua bagian, pajak 

subjektif, dan pajak objektif. Sedangkan jika ditinjau 

dari segi lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi 

dua macam, pajak negara dan pajak daerah.  

 Pajak negara yaitu, pajak yang secara langsung 

dipungut oleh pemerintah pusat berupa pajak 

penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea 

lelang dan pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah 

pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah, 

baik propinsi, kabupaten, kotamadya berdasarkan 

peraturan dareh masing-masing dan hasilnya digunakan 

untuk pembiayaan anggaran rumah tangga daerah 

tersebut.  

 Jenis dari pajak daerah tingkat propinsi meliputi 

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor, bea balik nama tanah atau pulasi, dan pajak 

ijin penangkapan ikan di wilayahnya. Sedangkan pajak 

tingkat kabupaten atau kota madya meliputi pajak atas 

pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak 

kendaraan tidak bermotor, pajak pembangunan, pajak 

radio, pajak jalan, pajak bangsa asing dan pajak potong 

hewan.
33

 

 

D. Mekanisme pemungutan 

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Dalam Hukum Positif 

 Dalam melakukan pemungutan pajak tidak hanya 

langsung diambil, dari wajib pajak, namun ada beberapa 

mekanisme yang harus dipahami. Maka dari itu penulis akan 

menjelaskan tentang tata cara dan sistem pemungutan pajak. 
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untuk tata cara pemungutan pajak sendiri itu terbagi menjadi 

tiga bagian:
34

 

a. Stelsel Nyata/Riil 

  Yaitu pengenaan  pajak didasarkan pada objek 

penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui Kelebihan : 

pajak dikenakan lebih realistis, adapun yang menjadi 

kelemahan pada sistem ini adalah pajak baru dikenakan 

pada akhir periode. 

b. Stelsel Anggapan 

Pengenalan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang 

diatur oleh Undang-Undang. Kelebihan dari penggunaan 

sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan,tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. 

Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini pajak 

yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan 

sesungguhnya. 

c. Stelsel Campuran 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan,kemudian pada akhir tahun pembayaran 

didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 

Disamping itu pula penulis akan menjelaskan tentang 

sistem pemungutan pajak  

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun sistem 

pemungutan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua bagian:  

1) Official Assesment system 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak 

ciri-ciri :  

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus 
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b) Wajib pajak bersifat pasif 

c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh   fiskus. 

2) Self Assesment System pajak untuk menentukan sendiri 

besar pajak yang  terutang. 

ciri-ciri : 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai 

menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur 

tangan. 

1. With Holding System 

Suatu sistem  pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga, bukan foskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan untung menentukan 

besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 

ciri-ciri : 

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga.  

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Dalam Hukum Islam 

Dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa apa yang ada dilangit 

dan di bumi adalah milik Allah. Yang dimaksud dengan segala 

yang ada di langit dan di bumi itu dalam pengertian ekonomi 

adalah sumber daya alam, yang kesemuanya itu adalah milik 

Allah bukan milik raja dan juga bukan milik orang-orang 

tertentu. Sehingga yang memiliki kekayaan alam itu adalah 

negarayang dalam pengaturannya ialah diatur oleh birokrasi.  

Peranan negara sangat berpengaruh penting sebagai 

perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan 

memelihara kelestarian sumber daya alam, melalui perundang-

undangan berdasarkan konsep yang sesuai dengan nilai agama 

(Islam).  

Keterlibatan negara dalam perekonomian menurut Islam 

lebih mengarah kepada peranan negara dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Pemerintah boleh melakukan suatu 

kebijakan dalam hal apapun selagi itu bermanfaat bagi warganya 

yang salah satunya peraturan tentang pengenaan dan penagihan 

pajak.  
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Kaidah Ushul Fiqih menjelaskan : 

منوط ابملصلحةاالمام على الرعية تصرف     
Kebijakan seorang peimpin terhadap rakyatnya tergantung 

pada maslahatnya.
35

 

 
Jika pengenaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan distribusinya pun jelas, maka tidak ada satu pun warga 

negara yang menolak dalam membayar pajak. Hal ini 

merupakan bukti ketaatan warga negara terhadap pemerintah 

(pemimpin) sebagai pemegang kendali kebijakan publik. Dalam 

Al-Qur‟an, Qs. An-Nissa (4) : 59 disebutkan : 

                   

                   

                       

 
 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
36
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Dalam konsep negara Islam pajak merupakan penerimaan 

terpenting di era permulaan pemerintahanan Islam. Pajak pada 

masa pemerintahan Islam terdiri dari zakat, kharaj, jizyah, dan 

usyur. Negara islam menjadikan agama sebagai dasar untuk 

mengenakan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian 

pemungutan pajak diawal pemerintahan Islam mempunyai dasar 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kontek ekonomi 

modern, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara 

yang terpenting dan terbesar. Dengan alasan bahwa pendapatan 

tersebut dialokasikan pada kepentingan umum dan memiliki 

tujuan retribusi dan sebagai alat untuk menstabilkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Dalam terminologi ekonomi modern diyakini bahwa 

mekanisme penambahan beban pajak disaat pendapatan 

masyarakat semakin bertambah yang 

akan meningkatkan permintaan, akan mampu mendorong harga 

cenderung naik. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan. 

Ajaran Islam tidak memberikan tuntunan atau ajaran 

dibolehkannya pemerintah mengambil harta mengambil harta 

milik orang kaya dengan cara paksa dengan alasan bahwa 

mereka kaya.  

Akan tetapi dalam rangka peningkatan kehidupan 

masyarakat ataupun kekurangan dana untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat luas, maka ajaran Islam mendorong 

umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat tetapi 

jugan infaq dan shadaqah yang tidak ditentukan jumlahnya 

sekaligus pemanfaatannya dan penggunaannya sangat fleksibel, 

mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang 

diperintahkan oleh ajaran Islam 

 
 


