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ANALISIS KOMPARATIF PAJAK DAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN
PENDAPATAN KEUANGAN PUBLIK UNTUK KEMASLAHATAN

UMMAT DI INDONESIA MENURUT PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

ABSTRAK

Oleh:

Tri Sundari

Keuangan publik Islam telah dikenal sejak Zaman Rasulullah SAW,
khulafaurrasyidin, dan para sahabat. Sistem penerimaan dan pengeluaran dalam
Negara telah ditetapkan secara adil oleh Rasulullah SAW. Di Indonesia instrumen
keuangan publik konvensional dikenal dengan pajak dan instrumen keuangan
publik khusus dalam sistem ekonomi Islam adalah zakat. Dan diantara kedua
instrumen tersebut akan dianalisis mana yang lebih mengedepankan kemaslahatan
ummat di Indonesia dalam pendistribusiannya.

Dan dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sumber utama dalam
menganalisis keuangan publik adalah Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa
zakat merupakan sumber pendapatan Negara yang optimal jika diimplementasikan
secara sistemik dan dengan regulasi yang tepat, namun pajak hanya bisa dipungut
saat kondisi keadaan kas Negara benar-benar dalam keadaan kosong hingga akan
mengganggu kesejahteraan masyarakat dalam Negara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research), yakni
meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun.
Untuk menganalisisnya data, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Penulis mendeskripsikan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pajak
dan zakat kemudian merelevansikannya dengan keadaan perekonomian Indonesia.

Kesimpulan akhir dari penulisan ini adalah bahwan di antara pajak dan
zakat yang dapat menciptakan kemaslahatan ummat di Indonesia secara optimal
adalah pajak dan zakat, karena sudah tidak diragukan lagi bahwa zakat merupakan
perintah yang sempurna dari Allah SWT untuk dijalankan oleh ummat manusia,
namun untuk zakat di Indonesia apabila di dalamnya telah diimplementasikan
secara benar dan diberi regulasi yang benar-benar nyata terstruktur seperti pajak.
Sedangkan pajak akan menjadi sumber pendapatan keungan publik yang sangat
optimal apabila adanya pembaharuan regulasi pengalokasian dananya yang
seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat miskin untuk mewudkan
kemaslahatan. Jadi pajak dan zakat merupakan sumber kekuatan pendapatan
keuangan publik yang optimal untuk mewujudkan kemaslahatan ummat di
Indonesia.



MOTTO







Artinya: ”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.”1

1 Departemen Agama RI, AL-Quran Dan Terjemahnya Yasmina Special for Woman,
(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan

lebih lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan

judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam

skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna

yang di maksud.

Adapun judul skripsi ini ANALISIS KOMPARATIF PAJAK DAN

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENDAPATAN KEUANGAN

PUBLIK UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT DI INDONESIA

MENURUT PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI. Adapun istilah-istilah

tersebut adalah:

1. Analisis

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami

fenomena suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi

yang tersedia.2

2. Komparasi

2 Ratminto dan Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2005), hlm. 2.



Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.3 Mengenai

sesuatu. dalam hal ini yang dibandingkan pajak dan zakat dalam

kemanfaatannya untuk masyarakat.

3. Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” yang

berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-jeg berarti

pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang

dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus

Desa.4

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan

Undang-Undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya

wajib diberikan rakyat kepada Negara tanpa mendapat

kontraprestasi.5

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah

iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.6

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, 2002), hlm. 584.

4 Sony Devano, et al, Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: Prenada Media Grup,
2006), hlm. 1.

5 Fidel, Cara memahami Masalah-Masalah Perpajakan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010),  hlm. 4.

6 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), hlm.
1.



4. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada para mustahik yang

disebutkan dalam al-Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah

tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.7

Menurut Mohammad Daud Ali, zakat adalah salah satu

rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan

atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.8

5. Instrumen

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan

sesuatu dan merupakan suatu sarana penelitian (berupa seperangkat

tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan

pengolahan.9

6. Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang

mempelajari aktivitas financial pemerintah. Yang termasuk

pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau

organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan

didanai oleh pemerintah.10

7 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format
Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 101.

8 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 1.

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan),
diakses pada tgl 25 Januari jam 21.30 wib.

10 Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Departemen
Keuangan RI, Dasar-dasar Keuangan Publik, (Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004), hlm. 1.



7. Kemaslahatan

Secara etimologis (lughawi), kata maslahah merupakan

bentuk mufrad dari masalih yang memiliki arti sama dengan kata

shalah, yakni sesuatu yang menjurus dan menarik kepada

kebaikan. Dalam bahasa Arab, kata maslahah selain merupakan

masdar, merupakan isim bentuk mufrad dari kata masalih. Ibn

Manzur menyatakan: “maslahah berarti kebaikan”. Ada istilah lain

yang sering digunakan untuk menyebut maslahah, yaitu kata

istislah yang berarti “mencari kebaikan”.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud

dengan maslahah adalah memelihara maksud-maksud syarak, dan

yang dimaksud dengan memelihara disini, menurut al-Ghazali,

adalah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.11

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kemaslahatan

merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan

sebagainya) atau untuk menambah faedah.12

8. Ummat

Umat merupakan para penganut, pemeluk, pengikut suatu

agama, dan atau merupakan makhluk manusia sekalian bangsa.13

B. Alasan Memilih Judul

11 Moh. Mukri, Benarkah Imam Syafii Menolak Maslahah, (Yogyakarta: Pesantren
Nawesea Press, 2011), hlm. 89-91.

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan),
diakses pada tgl 25 Januari , Op,Cit., diakses pada tgl 25 Januari 2016 jam 21.40  wib.

13 Ibid,. diakses pada tgl 25 Januari 2017 jam 21.45 wib.



Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan

objektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

1. Secara obyektif

Bagi penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang

akan di teliti terkait dengan judul skripsi. Hal ini di karenakan

penelitian ingin membahas tentang studi komparasi pemikiran dalam

penyatuan pajak dan zakat sebagai instrumen untuk kemaslahatan umat

menurut pemikiran tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi

Islam terutama dalam bidang pajak dan zakat yaitu Yusuf Qardhawi.

2. Secara Subyektif

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang

akan diteliti. Sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan

jurusan penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Dibentuknya suatu Negara pada umumnya dimaksudkan untuk

melindungi dan mensejahterakan warga atau rakyatnya. Pendapatan utama

Negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam

kitabnya Al-Amwal, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke

dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Ghanimah, 2) Shadaqah, dan 3) fay’i.14

14 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75.



Sumber pendapatan keuangan publik di dalam suatu Negara Islam

adalah zakat, shadaqah, kharaj (pajak bumi atau tanah), jizyah

(penerimaan Negara yang dibayar oleh warga Non muslim), khumus (harta

rampasan perang) dan sumber-sumber penerimaan lain. Berikut sumber-

sumber pendapatan Negara Islam menurut Ekonomi Islam:



Tabel 1.115

Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

No Nama
Pendapatan

Jenis
Pendapatan

Subjek Objek Tarif

1 Ghanimah Tidak
Resmi

Non
Muslim
(kaum
kafir)

Harta Tertentu

2 Zakat Tidak
Resmi

Muslim Harta Tertentu

3 ‘Ushr-
Shadaqah

Tidak
Resmi

Muslim Hasil
Pertanian/Da

gang

Tetap

4 Jizyah Resmi Non
Muslim
(Yahudi

dan
Nasrani)

Jiwa Tidak
Tetap

5 Kharaj Resmi Muslim
dan Non
Muslim
(kaum
kafir)

Sewa Tanah Tidak
Tetap

6 ‘Ushr-Bea
Cukai

Resmi Non
Muslim

dan
Muslim

Barang-
Barang
Dagang

Tidak
Tetap

7 Waqaf Tidak
Resmi

Muslim Harta Tidak
Tetap

8 Pajak
(Dharibah)

Resmi Muslim Harta Tidak
Tetap

*sumber: diolah dari berbagai sumber Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,
(Jakarta: PT.   Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya

sebuah kekuatan sosial ekonomi Islam. Ajaran zakat merupakan gabungan

dari beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik,

15 Ibid., hlm. 77.



vertical-horizontal, ukhrawi-duniawi, serta dimensi sosial dan moral16 Dan

selain itu zakat memiliki dua fungsi (double function) secara bersamaan,

yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiscal).17 Bila semua dimensi yang

terkandung dalam ajaran zakat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi

sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju

kebangkitan kembali peradaban Islam. Kewajiban zakat dalam Islam

memiliki makna yang sangat Fundamental. Selain berkaitan erat dengan

aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek

ketuhanan tersebut ada pada banyaknya ayat-ayat al-Qur’an yang

menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang

menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara

bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah

satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam. Kewajiban membayar

zakat secara tegas telah tertulis dalam Q.S. at-Taubah (9): 103 yaitu:








Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan18 dan mensucikan19 mereka dan
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

16 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op, Cit., hlm. 100.
17Mustofa, Sistem Ekonomi Keuangan Publik berbasis Zakat, dalam artikel ilmiah IAIN

Sultan Amai Gorontalo, hlm. 28.
18 Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-

lebihan kepada harta benda
19 Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan

memperkembangkan harta benda mereka.



(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.”20

Aspek keadilan sosial (al-adalah al-ijti ma’iyyah) dalam perintah

zakat dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan

dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara

orang kaya dan miskin, karena zakat sejalan dengan prinsip utama tentang

distribusi dalam ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar di

kalangan orang-orang kaya di antara kamu”.21 Disamping itu, zakat juga

diharapkan mampu meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik

dalam tingkatan individu maupun pada tingkatan sosial masyarakat. Zakat

juga merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan

pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan

masyarakat dapat ditingkatkan.22

Zakat menurut bahasa berarti nama’ = kesuburan, thaharah =

kesucian, barokah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathier =

mensucikan. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti itu.23

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu

yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang

20 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya Yasmina Special for Woman,
(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203.

21 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Loc. Cit., hlm. 100.
22 Asmuni Mth, Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ekonomi

Islam “La_Riba” Vol. I, No. 1, Juli 2007, hlm. 45.
23 Teungku  Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka

Rizki Putra, 1997), hlm. 1.



berhak.24 Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim

atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu zakat

diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan

memiliki harta satu nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang

digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini

belum dikembangkan.25

Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat

mengembangkan ekonomi yang baik, karena dalam prinsipnya zakat dapat

memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, pemborosan dan

penumpukkan harta.26 Sebagaimana tertuang dalam Q.S al-Hasyr (59): 7:

….
….

Artinya: …..“Supaya harta itu jangan beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu……”٢٧

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu sumber

pemasukan keuangan Negara, Selain kewajiban membayar zakat umat

Islam juga mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada

negara yaitu pajak. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Al-

Rasyidin, zakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam,

sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk yang non muslim (jizyah)

24 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj. Dr. Salman Harun et al, Cet. 10, (Jakarta: Litera
Antar Nusa, 1996), hlm. 34-35.

25 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op. Cit., hlm. 103.
26 Mursyidi, Akutansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.171.
27 Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Op.Cit., hlm. 546.



Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan

pajak.

Pada masa Khalifah Usman Ibn Affan terjadi tatkala pasukan

Muslim baru saja berhasil menaklukan Irak, Khalifah Usman atas saran-

saran pengikutnya memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan

perang, termasuk tanah bekas taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan

kekuatan perang ditetapkan menjadi milik muslimin. Konsekuensinya,

penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj),

bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah yang

menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslim diluar zakat.

Pajak adalah iuran wajib pada Negara yang dapat dipaksakan yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tugas pemerintah.28 Berbeda dengan zakat yang

merupakan perintah Allah SWT untuk menunaikannya terdapat berulang-

ulang di dalam Al-Qur’an, sedangkan pajak hanya terdapat satu kali saja

kata pajak ada dalam Al-Qur’an29 yaitu:










28 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah ll),
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

29 Gusfahmi, Op.Cit., hlm. 27.







Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah30 dengan patuh sedang
mereka dalam keadaan tunduk.”31

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 sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain

yang ingin dicapai oleh Negara.32 Tujuan pajak dan zakat sebenarnya

tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya

kesejahteraan umat.

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan

salah satu persoalan yang banyak mendapatkan perhatian. Persoalan ini

muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat

Islam yaitu membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga Negara dan

kewajiban membayar zakat sebagai perintah Allah SWT dan Rasulullah

SAW dan salah satu rukun Islam.

30 Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang
bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

31 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 191.
32 Gusfahmi, Op.Cit., hlm. 31.



Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan Negara mengalami

penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi

tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim. Semenjak

pertama kali diperkenalkan, pajak mengalami perkembangan dalam

dinamika yang signifikan, baik menyangkut objek, tarif (persentasi pajak

yang dibebankan terhadap objek tersebut) dan sasaran pajak, sementara

zakat tidak mengalami modifikasi yang berarti. Lihat tabel berikut:

Tabel 1. 233

Perbandingan Penerimaan Zakat dengan Pajak (dalam triliun)
Tahun Penerimaan Zakat Penerimaan Pajak

2011 1,7 triliun 873 triliun

2012 2,73 triliun 980 triliun

2013 2,8 triliun 1.677 triliun

Sumber: diolah dari berbagai sumber: www.pusat.baznas.go.id/laporan/ , www.bps.go.id
dan www.pajak.go.id/penerimaan-pajak diakses pada 15 februari 2017, jam 20.25 wib.

Penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB)

pada April 2013 menunjukan komposisi umat muslim di Indonesia

sebanyak 87% dan potensi zakatnya seharusnya sekitar Rp. 217 triliun.

Namun, kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun berkisar Rp. 1,7

triliun pada tahun 2011, lalu meningkat di tahun 2012 menjadi Rp 2,73

triliun, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 2,8 triliun pada tahun

2013. Itu artinya penghimpunan zakat hanya terserap sekitar 1% dari

33 diolah dari berbagai sumber: www.pusat.baznas.go.id/laporan/, www.bps.go.id dan
www.pajak.go.id/penerimaan-pajak diakses pada 15 februari 2017, jam 20.25 wib.



potensi zakat yang ada.34 Sedangkan penerimaan pajak yang berhasil

dihimpun sangat jauh sekali dibandingkan dengan zakat.

Di balik penerimaan pajak yang semakin meningkat setiap

tahunnya, sedangkan alokasi penggunaan uang pajak yang disalurkan

untuk fakir miskin sangatlah sedikit yaitu hanya 4,1% dari total

penerimaan pajak. Padahal seharusnya, jika penerimaan pajak meningkat,

maka angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,

pajak yang diharapkan menjadi solusi kemiskinan, ternyata belum mampu

menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si miskin (regulator). Pajak

baru hanya mampu  menjadi sumber pendapatan Negara (budgeter) semata

untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelanggarakan

Negara.

Dari pemaparan di atas, akibatnya muncul pertanyaan dalam

pemikiran kaum muslim mengenai kewajiban membayar pajak sementara

alokasi penggunaan uang pajak yang tidak tepat dan kemudian membuat

mereka enggan membayar pajak35 belum lagi ditambah dengan krisis

kepercayaan masyarakat kepada institusi pajak karena pegawainya

melakukan korupsi yang ramai diperbincangkan beberapa tahun

belakangan ini. Sementara kaum muslim beranggapan bahwa lebih utama

jika mereka membayar zakat, disamping sebagai perintah Allah SWT dan

juga aturan tentang pendistribusian dana nya telah di ajarkan dalam Al-

34 Andi Aulia Rachman, Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepatuhan Zakat Dan Pajak (Studi
Kasus Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawiiaya, jurnal
ilmiah Uiversitas Brawijaya, hlm. 3.

35 Gusfahmi, Op. Cit., hlm. 9.



Qur’an yaitu kepada fakir miskin, amil zakat, golongan muallaf, dalam

memerdekakan budak, orang yang berutang, fisabilillah (di jalan Allah

SWT), dan ibnu sabil,36 sehingga diharapkan dapat mengatasi kemiskinan.

Karena masalah pendistribusian merupakan pokok persoalan yang utama

dalam ekonomi Islam. Menurut sistem Ekonomi Islam, inti masalah

ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah

distribusi.37

Menurut sebagian ulama dan para ekonom Islam, pajak merupakan

bagian dari mu’amalah karena mengatur hubungan manusia dengan

manusia lainnya38 pajak boleh dipungut apabila digunakan untuk

kepentingan kemaslahatan umat39, sedangkan menurut mazhab maliki

berdasarkan prinsip al-mashalaih al-mursalah jika sewaktu-waktu Baitul

Maal mengalami defisit, sedangkan kebutuhan untuk memenuhi

kebutuhan Negara meningkat maka pemungutan pajak diperbolehkan.40

Menurut Monzer Kahf, Kahf yakin bahwa hasil pungutan zakat tidak akan

cukup untuk membiayai semua jenis pengeluaran Negara. Oleh karena itu,

ia mendukung kemungkinan dipungutnya pajak sebagai tambahan.

Sekalipun Kahf melihat adanya efek positif zakat sebagai tabungan,

investasi dan pendapatan nasional, yakni lebih efektif dibandingkan

36 Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm. 510-645.
37 Gusfahmi, Op.Cit., hlm. 48-49.
38 Ibid., hlm. 21.
39 Diantaranya: Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, Ibnu Khaldun dalam kitabnya

Muqaddimah, Marghiani dalam kitabnya al-Hidayah, M. Umer Chapra dalam Islam And The
Economic Challenge, Hasan Al-Banna dalam bukunya Majmuatur-Rasa’il, Ibnu Taimiyah dalam
Majmuatul Fatawa, Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, dan Sayyid
Rasyid Ridha.

40 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), hlm. 63-64.



dengan pajak sekuler, namun ia tidak melihat zakat itu sebagai pengganti

pajak.41 Muhammad Umer Chapra juga setuju dengan dipungutnya pajak

untuk menutupi defisit anggaran dalam suatu Negara.42

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan bahwa pajak itu

boleh dipungut, sebagian lagi mempertanyakan (menolak) hak Negara

untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, di samping zakat

antara lain: DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya Principle Of

Governance, Freedom, And Responsibility In Islam. Menyatakan:

pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama

“pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika

diperbolehkannya menarik pajak akan disalah gunakan dan menjadi suatu

alat penindasan.43

Selain itu pendapat Yusuf Qardhawi yang menjadi fokus utama dalam

penelitian ini seorang cendikiawan muslim asal Mesir yang mengurai secara

panjang lebar tentang perbandingan dan pemanfaatan zakat dan pajak. Dalam

karya monumentalnya yang banyak menjadi rujukan di lndonesia, Fiqih Zakat

(hukum zakat), Yusuf Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu

yang berbeda dan tidak dapat disatukan, karena zakat adalah kewajiban

terhadap agama dan pajak adalah kewajiban terhadap Negara, akan tetapi

Yusuf Qardhawi memperbolehkan adanya pajak disamping kewajiban zakat.

Menurutnya apabila hasil zakat dan pendapatan-pendapatan Negara lainnya

mencukupi kebutuhan mereka, maka Allah  SWT tidak menuntut hak yang

41 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif
Terpilih, terj Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 53.

42 Gusfahmi, Op.Cit., hlm. 163.
43 Ibid., hlm. 186.



lain dari orang mukmin untuk para fakir miskin. Tapi apabila pendapatan itu

tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan, maka wajib kepada

mereka yang kaya dan mampu, untuk menjamin kebutuhan  mereka.44

Dalam uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih

lanjut tentang pajak dan zakat tersebut kemudian penulis coba deskripsikan

dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS KOMPARATIF PAJAK DAN ZAKAT

SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK UNTUK KEMASLAHATAN

UMMAT DI INDONESIA MENURUT YUSUF QARDHAWI”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar

belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi  mengenai zakat sebagai

instrumen pendapatan keuangan publik?

2. Bagaimana perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat untuk

kemaslahatan ummat di Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mendeskripsikan latar belakang pemikiran Yusuf Qardhawi

mengenai zakat sebagai instrumen keuangan publik.

44 Gusfahmi,Ibid., hlm. 183.



b. Menganalisis pajak dan zakat sebagai instrumen keuangan publik

yang dapat memberikan dampak untuk kemaslahatan ekonomi

ummat.

2. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang

diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain

yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah

ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu

ekonomi Islam terutama tentang pajak dan zakat.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap

orang yang ingin memperdalam ilmu tentang pajak dan zakat

sebagai instrumen keuangan publik yang dapat memberikan

dampak untuk kemaslahatan ekonomi ummat menurut pemikiran

Yusuf Qardhawi.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu



1. Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-

Qaradawi dan Masdar Farid Mas’udi).45

Dalam penelitiannya, Cecep Mulsadad menyatakan bahwa

pajak dan zakat mempunyai sisi persamaan, yaitu sama-sama

kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh setiap

individu yang sudah mempunyai persyaratan. Di sisi lain pajak dan

zakat juga mempunyai perbedaan antara segi waktu pembayaran dan

objek pembayaran. Jadi, pada dasarnya pajak dan zakat merupakan

suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah

penulis secara lengkap menjelaskan pendapat-pendapat para tokoh

yang ia analisis namun terdapat kekurangan karena tidak adanya data

yang mengkorelasikan antara pajak dan zakat. Adapun jenis

penelitiannya menggunakan pendekatan normatif hitoris dengan

analisis komparatif.

2. Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi

Pemikiran Masdar Farid Mas’udi).46

Menurut Nur Hasan pemerintah seharusnya dapat menengahi

secara tegas dalam persoalan dualism zakat dan pajak ini, dengan

merevisi kembali UU Zakat dan UU pajak yang saat ini berlaku.

45 Cecep Mulsadad, Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-
Qaradawi dan Masdar Farid Mas’udi), Skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

46 Nur Hasan, Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar
Farid Mas’udi), Skripsi Fakultas Syari’ah, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo,
2010).



Kejelasan mengenai pengaturan objek, subjek, tarif serta sanksi baik

bagi lembaga pengelola maupun bagi para wajib zakat dan wajib

pajak, karena baik zakat maupun pajak keduanya  memiliki potensi

yang besar bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, kelebihan dari

penelitian ini adalah Nur Hasan menjelaskan secara menyeluruh

tentang pemikiran pajak dan zakat dari tokoh yang ia teliti namun

terdapat kekurangan yaitu penulis tidak menjelaskan secara jelas

mengenai keterkaitannya dengan ekonomi Indonesia. Adapun metode

analsis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif,

dengan analisis kualitatif.

3. Pajak dan Zakat di Indonesia (Studi Perbandingan atas Pemikiran

M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin).47

Menurut Moh. Widodo konsep pemikiran Djamal terfokuskan

pada urgensi pengelolaan zakat oleh Negara/pemerintah, namun bukan

berarti zakat yang dikumpulkan Negara/pemerintah tersebut

deigunakan untuk membelanjai Negara seperti untuk biaya rutin dan

biaya pembangunan, tetapi dalam hal ini Negara hanya sebagai

fasilitator untuk pengumpulan zakat atau bertindak sebagai amilin.

Sedangkan pemikiran Didin terfokuskan pada konsep

pemikiran pajak dan zakat yang bersifat teoritis dan ilmiah dalam

47Moh Widodo, Pajak dan Zakat di Indonesia (Studi Perbandingan atas Pemikiran M.
Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin), Skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2008).



perkembangan fiqih zakat dan pajak di Indonesia, namun demikian

Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan

zakat dan juga hubungannya dengan pajak. Didin juga berpendapat

badan pengelola zakat sangatlah penting. Sama halnya dengan

penelitian sebelumnya penulis secara jelas menjelaskan pendapat para

tokoh mengenai pajak dan zakat namun kekurangan penulis tidak

menyajikan data bagaimana pajak dan zakat di Indonesia.

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, dan dalam

penelitian ini Moh. Widodo mendeskripsikan secara jelas latar

belakang pemikiran M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin mengenai

permasalahan zakat dan pajak di Indonesia.

G. Kerangka Teori

Zakat menurut bahasa berarti nama’ = kesuburan, thaharah =

kesucian, barokah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathier =

mensucikan. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti itu.48

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu

yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang

berhak.49 Menurut Mohammad Daud Ali, zakat adalah salah satu rukun

48 Teungku  Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 1997), hlm. 1.

49 Yusuf Qardhawi, Loc.Cit., hlm. 34-35.



Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta

kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.50

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh

Allah SWT, untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam

al-Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang

diberikan untuk orang tertentu.51

Zakat sesuai dengan tujuan distribusi dalam ekonomi islam, selain

itu zakat pula sesuai dengan kerangka dalam maqashid syari’ah yaitu:

perlindungan terhadap aqidah (faith), jiwa (life), akal (intellect), keturunan

(posterity), kepemilikan (property), kehormatan, keamanan dan kesatuan

Negara. Dengan dijalankan secara syari’ah tersebut, pertimbangan-

pertimbangan nilai moral (moral value) harus selalu dikedepankan dalam

kebijakan fiskal.52

Di Indonesia kebijakan fiskal yang digunakan adalah pajak. Istilah

pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur

pada waktu tertentu. Pa-jeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi

sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja

dan pengurus Desa.53

50 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 1.

51 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Loc.Cit., hlm. 101.
52 Dahlan, Ahmad, Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek, (Purwokerto: STAIN

Purwokerto Press, 2008), hlm. 25.
53 Sony Devano, Loc.Cit., hlm. 1.



Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan Undang-

Undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan

rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi.54

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.55

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 sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain

yang ingin dicapai oleh Negara.56 Tujuan pajak dan zakat sebenarnya

tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya

kesejahteraan atau kemaslahatan umat.

Yusuf Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu

yang berbeda dan tidak dapat disatukan, karena zakat adalah kewajiban

terhadap agama dan pajak adalah kewajiban terhadap Negara, akan tetapi

Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pajak disamping kewajiban zakat.

54 Fidel, Loc.Cit.,  hlm. 4.
55 Mardiasmo, Loc.Cit., hlm. 1.
56 Gusfahmi, Loc.Cit., hlm. 31.



Menurutnya apabila hasil zakat dan pendapatan-pendapatan Negara

lainnya mencukupi kebutuhan mereka, maka Allah  SWT tidak menuntut

hak yang lain dari orang mukmin untuk para fakir miskin. Tapi apabila

pendapatan itu tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan, maka

wajib kepada mereka yang kaya dan mampu, untuk menjamin kebutuhan

mereka.57

H. Kerangka Pemikiran

Pajak dan zakat merupakan dua kewajiban yang harus ditunaikan

oleh masyarakat Indonesia. Membayar pajak merupakan kewajiban

masyarakat untuk Negara sedangkan membayar zakat merupakan

kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pajak dan

zakat merupakan instrumen sumber pendapatan keuangan publik,

keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan

kehidupan ummat di suatu Negara.

Yusuf Qardhawi berpendapat membolehkan adanya pajak disamping

kewajiban zakat. Menurutnya apabila hasil zakat dan pendapatan-pendapatan

Negara lainnya mencukupi kebutuhan mereka, maka Allah  SWT tidak

menuntut hak yang lain dari orang mukmin untuk para fakir miskin. Tapi

apabila pendapatan itu tidak mencukupi untuk menanggulangi kemiskinan,

maka wajib kepada mereka yang kaya dan mampu, untuk menjamin

kebutuhan  mereka.58

57Gus, Loc, Cit., hlm. 183.
58 Gusfahmi, Loc.Cit., hlm. 183.



Namun Yusuf Qardhawi lebih menekankan zakat sebagai sumber

utama pendapatan dalam suatu Negara, karena penyaluran zakat kepada

delapan asnab diharapkan akan mampu mengatasi kemiskinan suatu Negara

apabila zakat dikelola dengan baik dan benar seperti abad kejayaan Islam

dahulu dimana zakat menjadi sumber kekuatan  pendapatan Negara.

Gambar 1.1

Pajak dan Zakat sebagai instrumen pendapatan keuangan publik

Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat

Kesejahteraan Ummat

I. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat

empat kata yang kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data,

tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis.

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara cara masuk

akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara

cara yang dilakukan itu dapat dinikmati oleh indera manusia, sehingga

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.



Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu

menggunakan langkah langkah tertentu yang bersifat logis.59

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

Research),60 yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan

objek kajian yang sedang disusun. Dalam hal ini penelitian yang

dilakukan dengan cara penelaah terhadap buku, artikel yang

berkaitan dengan permasalahan yang ada.

b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif

komparatif,61 dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara

jelas latar belakang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai

perbandingan pajak dan zakat sebagai instrumen keuangan publik

dan kemudian pemikiran tersebut akan di analisis dan

direlevansikan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia

untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan

masalah.

59 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV ALFABETA, 2010), hlm. 2.
60 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.Cit., hlm. 37.
61 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.



2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber

primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang langsung

mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap

pengumpulan data. Adapun yang dimaksud dalam data primer

adalah karya-karya atau buku-buku dari Yusuf Qardhawi

diantaranya:

1) Hukum Zakat oleh Yusuf Qardhawi Terj. Dr. Salman

Harun et al, Cet. 10, Jakarta: Litera Antar Nusa.

2) Fiqh Prioritas oleh Yusuf Qardhawi.

3) Fiqh Jihad oleh Yusuf Qardhawi.

4) Kiat Islam mengentaskan kemiskinan oleh Yusuf Qardhawi

5) Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam oleh Yusuf

Qardhawi.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari

pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber

lain. Dalam hal ini sumber penelitian adalah buku-buku, catatan-

catatan yang bisa mendukung penyempurnaan data utama serta

dapat menunjang penelitian ini, diantaranya:

1) Pajak menurut Syari’ah oleh Gusfahmi



2) Panduan Praktis Zakat, lnfak dan sedekah oleh Dr. Didin

Hafidhuddin, M.Sc.

3) Zakat Dalam Perekonomian Modern oleh Dr. Didin

Hafidhuddin, M.Sc.

4) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail

Fiqhiyah ll), oleh M. Ali Hasan.

5) Dan kumpulan jurnal ilmiah serta artikel ilmiah yang

berhubungan dengan pajak dan zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah metode kepustakaan (library research) dengan mencari  buku-

buku, dokumen-dokumen, karya ilmiah,62 tentang pajak dan zakat.

4. Alat analisis

Untuk mempertajam analisis penyatuan pajak dan zakat maka

analsis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis

kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian

diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode:

a. Deskriptif

Penulis mendeskripsikan pandangan Yusuf Qardhawi

dengan dianalsis secara mendalam sehingga diperoleh

gambaran pemikiran Yusuf Qardhawi dengan jelas. Untuk

memperoleh deskripsinya penulis juga mengkomparasikan

pemikiran Yusuf Qardhawi tersebut dengan pandangan

62 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.Cit., hlm. 38.



ulama atau tokoh yang ahli pada bidangnya yang menarik

perhatian pada permasalahan sistem keuangan publik

terutama dalam pajak dan zakat.

Metode deskriptif ini juga penulis gunakan untuk

melihat sejauh mana gagasan Yusuf Qardhawi mengenai

perbandingan pemanfaatan isntrumen keuangan publik

antara pajak dan zakat  tersebut memeliki relevansi dan

signifikasi bagi mu’amalah  dalam rangka membangun

kesejahteraan perekonomian Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Keuangan Publik

Keuangan publik Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi

yang mempelajari aktivitas financial pemerintah. Yang termasuk

pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau

organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan

didanai oleh pemerintah.63

Dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai kumpulan prinsip

dasar keuangan publik yang diambil dari teks-teks al-qur’an dan sunnah

serta kesepakatan ulama’ yang mengatur aktivitas keuangan publik bagi

negara Islam, serta segala ijtihad para ulama dan mujtahid dalam

pengaturan dan solusi praktis atas prinsip-prinsip dasar tersebut yang

sesuai dengan waktu dan tempat.64 Sumber pendapatan keuangan publik

dalam ekonomi konvensional terdiri dari pajak dan pendapatan non pajak.

Disamping pajak, pemerintah dapat menggunakan sumbersumber non

pajak yang mampu menggalang dana bagi keperluan pembiayaan

pengeluaran publik. Jenis-jenis penerimaan selain pajak tersebut antara

lain:

63 Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Departemen
Keuangan RI, Dasar-dasar Keuangan Publik, (Jakarta: Departemen keuangan RI, 2004), hlm. 1.

64 Al-mawardi, al-ahkam, dikutip dari Ahmad Syakur, Pajak Tanah Sebagai Instrumen
Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Kitab Al-Istikhraj Li Ahkam Al-
Kharaj Karya Ibn Rajab (W. 795 H./1393 M.)), Jurnal Ekonomi Islam “Realita” Vol. 13,  No. 1,
Januari 2015, hlm. 22.



1. Debt Finance, yaitu penggunaan dana pinjaman untuk

membiayai pengeluaran public;

2. Government Induced Inflation, yaitu mencetak uang baru

untuk membiayai pengeluaran publik.;

3. Donations Yaitu kontribusi sukarela kepada pemerintah

dari masyarakat atau oraganisasi-organisasi

kemasyarakatan;

4. User Charges atau retribusi dipungut apabila dimungkinkan

untuk dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan

jasa-jasa terntu;

5. Government Enterprise (badan Usaha milik Negara), yaitu

perusahaan yang dimiliki pemerintah yang memproduksi

dan menjual barang, jasa atau keduanya untuk memperoleh

laba;

6. Lottery, yaitu kegiatan penggalangan dana yang bertujuan

untuk membiayai kegiatan tertentu dengan diiming-imingi

hadiah bagi yang membeli surat undian.65

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang pendapatan Negara

terbesar diperoleh melalui pajak, dalam Islam sumber pendapatan

keuangan publik lebih variatif. Sumber sumber pendapatan keuangan

publik dalam Islam tersebut adalah:

65 Lembaga Pengkajian Keuangan Publik, Ibid., hlm. 125-127.



Tabel 2.166

Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

No Nama
Pendapatan

Jenis
Pendapatan

Subjek Objek Tarif

1 Ghanimah Tidak
Resmi

Non
Muslim
(kaum
kafir)

Harta Tertentu

2 Zakat Tidak
Resmi

Muslim Harta Tertentu

3 ‘Ushr-
Shadaqah

Tidak
Resmi

Muslim Hasil
Pertanian/Da

gang

Tetap

4 Jizyah Resmi Non
Muslim
(Yahudi

dan
Nasrani)

Jiwa Tidak
Tetap

5 Kharaj Resmi Muslim
dan Non
Muslim
(kaum
kafir)

Sewa Tanah Tidak
Tetap

6 ‘Ushr-Bea
Cukai

Resmi Non
Muslim

dan
Muslim

Barang-
Barang
Dagang

Tidak
Tetap

7 Waqaf Tidak
Resmi

Muslim Harta Tidak
Tetap

8 Pajak
(Dharibah)

Resmi Muslim Harta Tidak
Tetap

*sumber: diolah dari berbagai sumber Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,
(Jakarta: PT.   Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

B. Gambaran  Zakat Secara Umum

1. Pengertian Zakat

66 Gusfahmi, Loc.Cit., hlm. 77.



Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal,

baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi

(bahasa) kata “zakat” diambil dari kata (az-zakah), secara lafal (az-

zakah) berarti “tumbuh, baik, suci dan berkah”.67 Syara’ memakai

kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat diharapkan

akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan

suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.68 Hal ini didasarkan

atas firman Allah SWT dalam surat Asy-Syams ayat 9 sebagai

berikut:



Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan
jiwa itu”, (Q.S. Asy-Syams:9).69

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa zakat

secara terminologi berarti sama dengan shadaqoh, penyucian,

berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian.

Secara terminology (syara’), zakat ialah “pemberian sesuatu yang

wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut syarat-

syarat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak

menerimanya.70

67 Abdul Aziz Dahlan (et, al.,), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), hlm. 85.

68 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm.
24.

69 Departemen Agama RI, AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA, Ibid., hlm. 567.
70 Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid I, (Jakarta:

1983), hlm. 229.



Yasin Ibrahim Al-Syaikh mengartikan zakat, menyucikan

harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya

sebagian hartanya untuk kaum miskin sebagai hak untuk mereka

dan bukan derma.71

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan

harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan

tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah

(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan

oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang

muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada

yang berhak menerimanya.72

Dari beberapa pengertian zakat diatas dapat disimpulkan

bahwa, zakat adalah merupakan hak Allah SWT yang berupa harta

benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa

kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata

lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang

71 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: PT.
Marja, 2008), hlm. 27.

72 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10.



sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu

tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq

zakat)73 dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi ajaran Islam. Bahkan Al-

Qur’an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari

keseluruhan ajaran Islam.74 Atas dasar inilah, maka zakat

diwajibkan bagi seluruh umat Islam, dan Allah SWT telah

memfardhukan sama dengan shalat.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wajib zakat di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an







Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S.
Al-Baqarah: 43)75

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT,

memerintahkan umat manusia supaya menegakkan shalat

dan menunaikan zakat.





73 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Norma ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2004), hlm. 259.

74 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 323.

75 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Op.Cit., hlm. 256.















Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267).76

Dari ayat di atas secara tegas menjelaskan tentang

pedoman kualitas barang yang akan dizakatkan, yaitu

barang tersebut hendaknya merupakan barang yang paling

bagus dan paling dicintai, sehingga zakat tersebut menjadi

sempurna.










Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan77 dan
mensucikan78 mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

76 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Ibid., hlm. 326.
77 Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan

kepada harta benda
78Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan

memperkembangkan harta benda mereka.



ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.”79

2. Hadits

Selain dari Al-Qur’an, hukum zakat juga didasarkan

kepada hadits Rasulullah SAW, hadits yang secara

langsung berhubungan dengan hukum zakat adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra, sebagai berikut

yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas, Ra, bahwa Rasulullah SAW,
ketika  mengutus Mu’aadz ke Yaman, ia bersabda,
“sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari ahli
kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa
tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku
adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka taat kepadamu
untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka,
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali
sehari semalam, lalu jika mereka mentaati kamu untuk
ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa
Allah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari
orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-
orang miskin mereka, kemudian jika mereka taat kepadamu
untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap
kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap
do’a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara
do’a itu dan Allah tidak ada pendinding”. (H.R. Jama’ah)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW, bersabda yang

artinya:

“Dari Umar Ra, meriwayatkan: Rasulullah SAW
bersabda: Islam didasarkan kepada 5 prinsip: 1) bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad SAW
adalah Rasulullah, 2) mendirikan shalat, 3) membayar
zakat, 4) melaksanakan haji, 5) puasa di bulan ramadhan”.
(H.R. Bukhari).

79 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Loc.Cit., hlm. 203.



3. Ijma’

Para imam madzhab dan mujtahid mempunyai

peran yang besar dalam pemecahan-pemecahan masalah

zakat yang belum disebutkan dalam nash-nash yang shahih.

Ijma’ menurut istilah ushul fiqih diartikan sebagai

“kesepakatan seluruh imam mujtahid di kalangan umat

Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.80

Adapun dalil berupa ijma’ ialah umat Islam sepakat untuk

membunuh orang-orang yang enggan membayarkan zakat.

Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari wajibnya

berarti dia kafir.81 Seterusnya pada masa tabi’in dan imam

mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan

merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi

dan kondisi ketika itu.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat dikeluarkan disertai dengan syarat-syarat dan kriteria

tertentu, sehingga tidak semua orang Islam dan seluruh kekayaanya

harus dizakati. Zakat  memiliki beberapa syarat wajib yang telah

disepakati ulama, antara lain: merdeka, Islam, baligh, berakal,

milik sempurna, mencapai nishab, dan mencapai haul.

80 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. H. Muh Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang:
Bina Utama, 1994), hlm. 56.

81 Wahbah al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh, terj. Agus Effendi dan Bahruddin
Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 90.



1. Merdeka

Ulama sepakat bahwa zakat tidak wajib bagi

hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik

yang sempurna (almilkuttam), namun tuannyalah yang

memiliki harta yang dimiliki hambanya.

2. Islam

Zakat merupakan kewajiban umat Islam semata,

karena zakat adalah mensucikan dan membersihkan

harta.

3. Baligh dan Berakal

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa:”syarat

orang yang zakat adalah baligh dan berakal, sehingga

zakat tidak wajib diambil dari orang gila dan anak kecil.

Dengan alasan, bahwa keduanya tidak masuk kriteria

orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat

dan puasa”.82 Berbeda dengan pendapat jumhur ulama

(kebanyakan ulum), wajib membayar zakat atas harta

anak-anak dan orang gila, karena zakat tidak melihat

kepada keadaan orangnya, tetapi melihat hartanya,

pihak yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya.

4. Milik Sempurna

82Wahbah al-Zuhayly, Op.Cit., hlm. 100.



Manusia lahir tidaklah membawa harta

kekayaan, karena kekayaan adalah milik Allah SWT,

yang dikaruniakan kepada manusia. Milik sempurna

adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda

atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang

memilikinya untuk menggunakan, mengambil

manfaatnya atau meminta penggantiannya, selama tidak

terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta

tersebut.83 Dengan kata lain, bahwa milik sempurna

adalah hubungan yang berdasarkan hukum antara

seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara

mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang

lain untuk menggunakannya.

5. Mencapai Nishab

Nishab adalah “batas ukuran tertentu yang wajib

dikeluarkan zakatnya”.84 Jadi, harta yang telah

mencapai nishab adalah harta yang mencapai batas

minimal yang ditentukan setiap jenisnya. Nishab

83 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 91.
84Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta:Gema Insani

Press, 1998), hlm. 14.



merupakan salah satu syarat yang hanya dengan hal itu

suatu harta wajib di zakati, artinya, harta yang kurang

dari batas minimal tersebut tidak dikenai wajib zakat.

6. Mencapai Haul

Haul merupakan syarat wajib zakat, yaitu

“waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi

nishabnya dinilai cukup dalam waktu satu tahun atau 12

bulan komariyah (hijriah). Akan tetapi ulama fikih

berbeda pendapat tentang harta yang disyaratkan berlalu

satu tahun, kecuali bartambang, harta terpendam, dan

hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan

zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila

telah memenuhi syarat-syarat lain.

7. Berkembang

Maksud “berkembang” di sini adalah harta itu

dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi

untuk berkembang dalam rangka mendapatkan

keuntungan.85

4. Tujuan Zakat

85Abdul Aziz Dahlan (et al), Op.Cit., hlm. 90.



Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai

kedudukan yang sangat penting,86 dalam hubungan ini adalah

sasaran praktisnya, Tujuan tersebut adalah:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar

dari kesulitan hidup serta pendidikan.

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para

mustahik (penerima zakat).

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame

muslim dan manusia pada umumnya.

d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.

e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial)

dari hati orang-orang miskin.

f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan

yang miskin dalam suatu masyarakat.

g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri

seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.

h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban

dan mengenyahkan hak orang lain yang ada padanya.

i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan

sosial.87

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

86 Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Op.Cit., hlm. 233.
87Gustian Djuanda (et.al)., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2006), hlm. 15.



Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sabagaimana

telah dikemukakan diatas yang mengandung hikmah dan manfaat

yang begitu besar dan mulia, baik yang berkiatan dengan orang

yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara

keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai

berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT,

mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia

dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan

sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan

mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan

bersyukur, harta dan nikmat akan semakin bertambah

dan berkembang,88 sebagaimana firman Allah SWT:








Artinya:“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu

88 Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 9.



mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya
azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7)89

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat

berfungsi untuk menolong, membantu dan membina

mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang

lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya

kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki

dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka,

ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta

cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar

memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir

miskin yang bersifat konsumtif yang bersifat sesaat,

akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan

kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun

memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi

miskin dan menderita.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya

yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang

seluruh waktunya untuk berjihad dijalan Allah, yang

karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu

dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi

89 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Op.Cit., hlm. 346.



kepentingan nafkah diri dan keluarganya.90

Sebagaimana firman Allah SWT:
















Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang

terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak
dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak
tahu menyangka mereka orang Kaya karena
memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal
mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka
tidak meminta kepada orang secara mendesak.
dan apa saja harta yang baik yang kamu
nafkahkan (di jalan Allah), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Q.S.
al-Baqarah:273)91

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat

juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan

sosial yang disyaratkan oleh ajaran Islam. Melalui

syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan

orang-orang menderita lainnya akan terpahitkan dengan

baik. Zakat merupakan salah satu bentuk

pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa

melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan

takwa, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an:

90 Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 11.
91 Departemen Agama RI , Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 57.










Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat
siksa-Nya.” (Q.S. al-Maa’idah:2)92

4. Sebagai salah satu sumberdana bagi pembangunan

sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat

Islam.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab

zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan

tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain di dalam

harta kita, sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang

terdapat dalam surat al-Baqarah: 276-27793:




















Artinya:”Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan

sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang

92 Ibid., hlm. 142.
93 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Ibid., hlm. 45.



yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa.
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman,
mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di
sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

6. Untuk pembangunan kesejahteraan umat, zakat

merupakan salah satu instrument pemerataan

pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik,

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi

sekaligus pemerataan pendapatan. Sebagaimana yang

terdapat dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan
Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya.”

7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-

orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan

bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan

berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang

disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan

keluarganya, serta berlomba-lomba manjadi muzakki.

Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu



membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus

penguasaan asset-aset oleh umat Islam.94

C. Gambaran  Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di

dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak aka nada pajak.

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu

berkumpul untuk tujuan tertentu.95

Secara terminologi, para ahli merumuskan pajak secara

berbeda-beda sesuai dengan titik pendekatan masing-masing. Hal ini

tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun

tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum. Kurang lebih

200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut:

“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi won

Recht” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi

tentang hukum).96 Demikian pula, pajak dirumuskan dalam redaksi

yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. 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

94 Didin Hafidhuddin, Op.Cit., hlm. 14.
95 Rochmad Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung: PT. Eresco, 1998), hlm.1.
96 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1984), hlm.3.



membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak

dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,

politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh

Negara.97

2. Bohari mengutip dari Prof. Dr. PJA. Adriani, pajak adalah

iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas pemerintahan.98

3. Ibrahim Hosen, pajak adalah iuran wajib pajak yang

dipungut oleh pemerintah dari warga Negara/rakyat

berdasarkan aturan-aturan tertentu. Gunanya antara lain

untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif  dalam mencapai kesejahteraan umum. Selain itu

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

sehubungan dengan tugas-tugas Negara dalam

menyelenggarakan pemerintahan.99

4. Menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran rakyat

kepada kas Negara berdsarkan Undang-Undang (yang dapat

97Yusuf Qardhawi, Op.Cit., hlm. 999.
98Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19.
99 Ibrahim Hosain, “Hubungan Zakat dan Pajak dalam Islam, dalam B. Widodo. et, al., Zakat

dan Pajak, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992), hlm. 138.



dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan

penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya:

bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih

dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan

sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak,

tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti

halnya dengan retribusi.100

5. Smeeth, mendefinisikan pajak adalah prestasi pemerintah

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat

ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah

membiayai pengeluaran pemerintah.101

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib

pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan

ketentuan, tanpa mendapat prastasi atau imbalan langsung dari

Negara. Hasilnya ditujukan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum di satu pihak, dan untuk merealisir sebagian

tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin

dicapai oleh Negara.

100 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 11.
101 Bohari, Op.Cit., hlm. 28.



Kata “pajak” jika didahului dengan kata “hukum” dan

dirangkai menjadi kata “hukum pajak” maka berarti suatu

kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara

pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar

pajak. Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah

pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari

bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau keranjang

uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas Negara.

Sedangkan fiscus disamakan dengan pihak yang mengurus

penerimaan Negara atau disebut juga administrasi pajak.102

2. Ciri-ciri dan Fungsi Pajak

a. Ciri-ciri pajak

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari berbagai definisi tentang

pajak adalah:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau

badan kepada pemerintah

2. Pembayar pajak harus berdasarkan undang-undang

3. Sifatnya dapat dipaksakan

4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang lansung dapat

dirasakan oleh pembayar pajak

102 Erly Suandy, Op. Cit., hlm. 12.



5. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh

dipungut oleh swasta)

6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan

masyarakat umum.103

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan cirri-ciri yang melekat dari pajak itu, maka pajak

mempunyai dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair/financial yaitu memasukkan uang

sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi regulerend/fungsi mengatur yaitu pajak digunakan

sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang

ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.104

3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori tentang pemungutan pajak, di

antaranya adalah:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup

pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda

perseorangan. Oleh sebab itu Negara disamakan dengan

103Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm,
5.

104Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2003), hlm. 1.



perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga

Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah

lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada

pembelanyalagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok

dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,

kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti

kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu tidak

ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan

nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai

hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari

pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau

menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar

juga pajaknya.

Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi

sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan

penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah

menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi

mereka justru tidak membayar pajak.105

c. Teori Gaya Pikul

105 Erly Suandy, Op. Cit., hlm. 20.



Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu orang

yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang

harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang

ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya

pengeluaran yang dilakukan .

Mr. A.j. Caren Stuart menyatakan asas gaya pikul

dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang

pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri

baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya

bahwa yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang

tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari sinninghe

Damste bahwa gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa

komponen yaitu penghasilan, kekayaan dan susunan

keluarga wajib pajak.106

d. Teori Kewajiban Mutlak/Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara

(organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara

sebagai organisasi mempunyai tugas untuk

menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus

mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan

termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti ini

106 Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hlm. 14.



maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut

pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda

baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada

hukumnya antara rakyat dengan Negara, di mana Negara

berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban

membayar pajak.

Kelemahan dari teori ini adalah Negara bisa

menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan

dalam pemungutan pajak.107

e. Teori Daya Pikul

Teori ini menekankan bahwa pembayar pajak yang

dilakukan kepada Negara dimaksudkan untuk memelihara

masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Gaya beli

suatu rumah tangga dalam  masyarakat adalah sama dengan

gaya beli suatu rumah tangga Negara. Pembayaran pajak

yang dilakukan kepada Negara lebih ditekankan pada

fungsi mengatur (regulerent) dari pajak agar masyarakat

tetap eksis.108

4. Pembagian Pajak

a. Menurut Golongannya

107 Erly Suandy, Op.Cit., hlm. 21.
108Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hlm. 15.



1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak

pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti mempertahankan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya

tanpa mempertahankan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak

penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan

bea materai.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:



a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan

kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor.

b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak

penerangan jalan.109

D. Segi Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Telah kita sebutkan titik persamaan antara pajak dan zakat. Adapun

segi perbedaan antara keduanya banyak sekali. Kami akan mengemukakan

perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terpenting adalah sebagai

berikut:

1. Dari Segi Nama

Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan

berkah. Bila dikatakan zakat nafsuh artinya, jiwanya bersih.

Zakaz-Zar’u artinya, tanaman itu tumbuh. Zakatil-Buq’ah,

artinya tanah itu berkah.

Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk

mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib

dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya.

Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa,

berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata

dharibah (pajak) diambil dari kata daharaba, yang artinya

109 Mardiasmo, Op.Cit., hlm. 5.



utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu

yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di

dalamnya, seperti kesucian, petumbuhan dan berkah,

mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan

dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak

dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan

menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan

menjadi suci bila kita berzakat dan untuk menghilangkan

segala kotoran, sifat tamak dan kikir.

2. Mengenai Hakikat Dan Tujuannya

Diantara segi perbedaan antara zakat dan pajak

ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada

orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, dan

mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah

kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada

hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

3. Mengenai Batas Nisab Dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah,

sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas

nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan

kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Juga

Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari



seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat

puluh. Seorang pun tak boleh mengubah atau mengganti

apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga

menambah atau mengurangi.

Berbeda dengan pajak yang tergantung pada

kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek,

prosentase, harga, dan ketentuannya, bahkan ditetapkan

atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa,

sesuai dengan kebutuhan.

4. Mengenai Kelestarian Dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus

menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum

Muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak

akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti shalat, ia

merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun

pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus,

baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap

pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar

pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu

sendiri tidak kekal, ia akan tetap ada selagi diperlukan dan

lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

5. Mengenai Pengeluarannya



Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan

Allah SWT dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh

Rasulullah SAW, dengan perkataan dan perbuatannya,

sasaran itu tepat dan jelas. Setiap Muslim dapat

mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila

diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman.

Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum Negara, sebagaimana ditetapkan

pengaturannya oleh penguasa.

Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari

anggaran belanja Negara secara umum. Zakat harus

dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Qur’an,

sebagai suatu kewajiban dari Allah SWT.

6. Hubungannya Dengan Penguasa

Dari sini dapat diketahui, bahwa pajak selalu

berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang

berkuasa, karena pemerintah yang mengadakan, maka

pemerintah pula yang memungutnya dan membuat

ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang

untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus

tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam

pajak atau semua, bila menghendaki. Bila pemerintah



membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib

pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda.

Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat

dengan Tuhannya. Allah lah yang memberinya harta dan

mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena

mengikuti perintah dan mengharapkan Ridha-Nya,

diterangkan-Nya berapa kadar zakat itu dan kepada siapa

harus diberikan.

7. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang

lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada

kata zakat yang terakandung di dalamnya. Tujuan itu cukup

jelas ditegaskan oleh firman Allah SWT mengenai keadaan

pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat.

Firman-Nya: “ambillah sedekah dari sebagian harta

mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan

mensucikan mereka dan berdoalah buat mereka,

sesunggguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa

bagi mereka.”

Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para

ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya

tujuan lain dari paja, selain untuk menghasilkan



pembiayaan (uang) untuk mengisi kas Negara perubahan

sosial, politik dan ekonomi.110

BAB III

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

A. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pajak dan Zakat

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang

ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara

sesuai dengan ketentuan dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum dan merealisasikannya sebagai tujuan ekonomi, sosial,

politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai Negara. Adapun

zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta

kaum Muslim yang diperuntukkan bagi mereka yang sesuai dengan

ketentuan al-Qur’an.

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada

seseorang muslim dewasa yang merdeka dan memiliki kekayaan dalam

110 Yusuf Qardhawi, Op.Cit., hlm. 1000-1005.



jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu, para ulama juga berpendapat

bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Zakat adalah

kewajiban sosial dan hak pengemis dan orang-orang yang melarat serta

merupakan pajak kekayaan yang diperintahkan harus ditarik dari kekayaan

orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebagai

realisasi pemenuhan hak teman, masyarakat, dan Tuhan. Zakat itu

dikeluarkan untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya, dan

untuk kepentingan sosial bagi agama dan Negaranya.

Tujuan zakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada

harta, sehingga dia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.

Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang

diciptakan oleh manusia, dimana hampir tidak memperlakukan si pemberi

kecuali memandang sebagai sumber pemasukan bagi kas Negara. Zakat

yang dikeluarkan si muslim, semata karena menurut perintah Allah dan

mencari ridha-Nya, dan akan mensucikan dari segala kotoran dosa secara

umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka

yang berhak menerima, disamping dari sumber penghasilan Negara.

Dalam bidang keuangan, perpajakan dan pembelanjaan Negara, hal ini

telah terjadi tujuan dan jangkauan sosial yang luas. Tujuan sosial yang

terarah sangat baik dalam bidang keuangan, perpajakan dan pengeluaran



Negara ini baru dikenal manusia. Sasaran zakat sudah ditentukan dalam

Q.S. at-Taubah ayat 60111 sebagai berikut:














Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut 8 golongan yang menjadi sasaran zakat

ternyata membedakan antara empat sasaran yang pertama dengan empat

sasaran terakhir. Empat golongan pertama, zakat merupakan hak mereka

(sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

miskin, petugas zakat dan golongan muallaf). Sedangkan bagi empat

golongan terakhir, (dalam memerdekakan budak, orang-orang yang

berutang, dalam keperluan agama Allah dan orang yang sedang dalam

perjalanan). Sasaran zakat tersebut yaitu:

1. Golongan pertama dan kedua: Fakir dan miskin, sasaran

pertama dan keduanini hendak menghapuskan kemiskinan dan

kemelaratan dalam masyarakat Islam. Fakir miskin itu adalah

111 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Op.Cit., hlm. 234.



mereka yang kebutuhannya tak tercukupi. Fakir adalah mereka

yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam

memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, papan.

Sedangkan miskin adalah yang mempunyai harta dan

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang

yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak semua terpenuhi.

2. Golongan ketiga: amil zakat dan sarana administrasi serta

keuangan zakat, mereka yang melaksanakan segala urusan

zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendaharadan

para penjaganya juga mulai dari pencatatan sampai kepada

penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat dan

membaginya kepada mustahiq. Allah menyediakan upah bagi

mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambildari

selain harta zakat. Negara wajib mengatur dan mengangkat

orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari

para pengumpul, penyimpan, penulis, dan penghitung.

3. Golongan keempat: memerdekakan budak, Islam adalah ajaran

pertama di dunia yang berusaha dengan segala caranya untuk

membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan di

dunia dengan cara bertahap. Islam telah menutup segala pintu

yang memungkinkan adanya perbudakan di ala mini.

Mengharamkan dengan sangat memperbudak manusia dengan

jelas melenyapkan kebebasan orang-orang yang merdeka,



dewasa, dan anak-anak. Islam telah memberikan sebagian dari

harta zakat untuk keprluan pembebasan, yaitu harta yang

merupakan pajak yang dikeluarkan oleh sebagian besar kaum

muslimin, yang senantiasa berputar pada kas Negara dan ini

adalah bagian untuk membebaskan  perbudakan.

4. Golongan kelima: orang yang berutang yaitu mereka yang

tertindih utang dan tak sanggup membayar apabila utang boleh

dibayar dari harta zakat, orang yang mengalami kerugian

karena tertimpa bencana. Penggunaan dana zakat untuk sektor

ini disamping untuk membayar utang orang yang tertindih

utang dan terkena musibah, dapat juga melatih pengusaha

untuk tidak jatuh pailit sebagai tindakan preventif.

5. Golongan keenam: di jalan Allah adalah jalan yang

menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun

perbuatan mencakup seluruh kemaslahatan umum dalam

rangka menegakkan agama.

6. Golongan ketujuh: ibnu sabil adalah orang yang melintas dari

satu daerah ke daerah lain.

7. Golongan kedelapan: muallaf adalah suatu kaum pada masa

dibujuk agar lebih mantap dalam agama Islam.

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat bahwa zakat adalah satu-

satunya kewajiban atas harta. Barang siapa telah berzakat maka bersihlah

hartanya dan bebaslah kewajibannya dan tidak ada lagi kewajiban yang



ditunaikan kecuali sedekah sunnah. Golongan lainnya sejak zaman sahabat

sampai masa tabi’in  berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada

kewajiban lain selain zakat yaitu pajak jiwa bagi non muslim (jizyah) dan

pajak tanah (kharaj).

Yusuf Qardhawi memperbolehkan adanya pajak disamping

kewajiban zakat. Menurutnya apabila hasil zakat dan pendapatan-

pendapatan Negara lainnya mencukupi kebutuhan mereka, maka Allah

SWT tidak menuntut hak yang lain dari orang mukmin untuk para fakir

miskin. Tapi apabila pendapatan itu tidak mencukupi untuk

menanggulangi kemiskinan, maka wajib kepada mereka yang kaya dan

mampu, untuk menjamin kebutuhan  mereka.112

B. Prinsip Kemaslahatan Dan Keadilan Antara Pajak Dan Zakat

Mengingat pajak itu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap

wajib pajak dan dipaksa harus membayar bila tidak mau mengeluarkan

secara sukarela. Banyak para ahli keuangan di zaman modern ini menyeru

agar memegang prinsip dan kaidah yang menghalangi timbulnya penipuan

dan kecurangan dan diharapkan agar menyusun undang-undang

perpajakan sedemikian rupa, sehingga menepati prinsip-prinsip

kemaslahatan dan keadilan, di samping dapat mencapai sasaran yang tepat,

dengan tidak memberatkan pihak yang wajib pajak oleh peraturan yang

dibuat oleh bagian perencanaan waktu peraturan pajak itu ditetapkan di

112 Gusfahmi, Loc.Cit., hlm. 183.



satu segi dan segi lain oleh bagian pelaksana administrasi keuangan pada

waktu penerimaan pembayaran pajak tersebut.

Di antara yang bekerja dengan tekun untuk menemukan prinsip

dan kaidah itu adalah Adam Smith, Fajmiz, dan Sismonday.

Yang pertama adalah penemu empat prinsip terkenal yang harus

diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan,

dan ekonomis.

Asas dan kaidah ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib

diperhatikan dan tak boleh dilanggar oleh para pemuat peraturan dan para

administrator keuangan sekaligus.

Sebenarnya dalam Islam prinsip-prinsip dalam hal ini telah lebih

dulu ada, lebih dari 1000 tahun sebelum Smith dan yang lain. Hal itu akan

dijelaskan dalam pembahasan berikut:

1. Tentang keadilan

Keadilan adalah prinsip pertama yang wajib diperhatikan

dalam setiap pajak yang dikenakan kepada masyarakat.

Adam Smith menjelaskan prinsip-prinsip tersebut, ia

berkata: “Rakyat pada suatu Negara wajib berperan serta dalam

pembiayaan Negara. Semuanya disesuaikan dengan

kemungkinan dan kemampuannya, yaitu asas perlindungan dari

Negara terhadap pendapatan yang dapat diperolehnya.



Prinsip ini sesuai dengan syariat Islam secara umum dan

dengan kewajiban zakat secara khusus. Keadilan dalam Islam

dituntut dalam segala hal.

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT yang agung dan

salah satu nama dalam Al-asma’ Ul-Husna (nama-nama Allah

yang baik). Diatas keadilan itulah bumi dan langit ditegakkan,

dan diatas keadilan itu pula para Rasul di utusdan kitab-kitab

diturunkan, sebagaimana Al-Qur’an telah mengemukakan hal

itu dengan jelas: “sesungguhnya kami telah mengutus para

Rasul-rasul kami dengan (membawa) bukti-bukti yang nyata

dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan

(neraca) keadilan supaya manusia dapat melaksanakan

keadilan.”113

Itulah kedudukan keadilan dalam Islam. Apabila hal itu

kita kenakan pada zakat, maka kita dapati hal itu dengan jelas

dan kita temukan keadilan itu dalam berbagai hukum-

hukumnya. Yaitu:

a. Sama rata dalam kewajiban zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim

yang memiliki satu nisab. Zakat dipungut tanpa

memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau

kedudukan dalam masyarakat.

113 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 453.



b. Membebaskan harta yang kurang dari nisab

Di antara keadilan Islam dalam kewajiban zakat

ialah dibebaskannya harta yang sedikit dari kewajiban

zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang

mencapai satu nisab

c. Dilarang berzakat dua kali

Di antara prinsip keadilan yang paling nampak

adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah

S.A.W. di mana beliau berkata yang artinya:

“ tak ada dua kali dalam sedekah”

d. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang

dikeluarkan

Di antara keadilan dalam keuangan Islam

adalah perimbangan antara besarnya kewajiban

dengan besar tenaga yang dikeluarkan oleh manusia.

Contohnya: zakat pertanian jika dialiri dengan mesin

maka besar zakatnya adalah 5% dari hasil panen dan

jika lahan pertanian sarana perairan menggunakan

tadah hujan maka besar zakat yang dikeluarkan adalah

10% dari hasil panen.

2. Tentang Kepastian

Ini adalah prinsip kedua mengenai prinsip-prinsip

keadilan yang wajib ada dalam pajak. Yang mereka maksudkan



dengan kepastian disini ialah bahwa pajak itu hendaklah

ditetapkan kepada subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak

tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran

hendaknya terang dan jelas bagi subjek pajak dam bagi siapa

pun.

Adam Smith telah menjelaskan tentang kepastian itu, ia

berkata: pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-

kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikit

pun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat

memnbahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban

pajak.

Stabilnya pergaulan hidup dan hubungan manusia akan

mendorong kea rah berkembangnya kemajuan ekonomi.

Keadaannyadapat disamakan dengan pajak. Banyaknya

perubahan mengenai aturan-aturan perpajakan tidak diragukan

lagi akan mengakibatkan hilangnya keprcayaan dan timbulnya

keraguan di kalangan masyarakat.

Tidak diragukan lagi bahwa kaidah kepastian ini

nampak dengan jelas dalam kewajiban zakat, karena Allah

SWT, telah mewajibkan dalam kitab-Nya, dan telah

menentukan kadarnya melalui Rasul-Nya, kemudian para

Imam telah mewariskan kepada kita kekayaan yang besar

tentang ilmu fikih.



Telah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim

mempelajari hukum zakat, sebagai bagian dari agamanya.

Zakat merupakan kewajiban yang tetap, tidak menerima

banyak perubahan seperti pajak Negara.

3. Tentang Kelayakan

Inilah prinsip ketiga yang diserukan oleh Smith, untuk

merealisir keadilan dalam pajak.

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan para

wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga

dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada

rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang

baik.

Akan tetapi syariat Islam telah terlebih dahulu

memperhatikan tuntunannya mengenai aspek ini.

4. Tentang Faktor Ekonomis

Prinsip yang keempat mengenai prinsip keadilan yang

terkenal dalam masalah perpajakan ialah ekonomis. Yang

mereka maksudkan adalah ekonomis dalam biaya pemungutan

pajak, dan menjauhi berbagai pemborosan. Dalam hal ini

dimaksudkan biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk biaya

gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, juga biaya

transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat



kantor penyetoran pajak. Demikian pula biaya untuk

menyampaikan keputusan buat mereka, untuk mendengar

keluhan-keluhan mereka, dan pembicaraan mengenai

perhitungan pajak dan hal-hal lain yang dapat menyita sebagian

waktu mereka dan pembiayaan yang harus mereka keluarkan.

Tidak dikhawatirkan bahwa kebanyakan  para wajib

pajak membayar pajak mereka adalah untuk menolong dan

membantu Negara dalam menutupi pembiayaan umum yang

sebagian manfaatnya juga akan kembali kepada mereka.

Apabila para wajib pajak merasa bahwa uang yang dipungut

dari mereka itu bukan untuk tujuan tersebut, bahkan sejumlah

besar dari pada uang itu hilang karena terserap oleh para

petugas pajak yang menyebabkan timbulnya kekecewaan,

kemarahan dan pada gilirannya menyebabkan timbulnya

pembangkangan dan usaha-usaha untuk  menghindarkan diri

dari pembayaran pajak.

Semua yang telah dikemukakan itu menyangkut

masalah dalam perpajakan. Apabila kita perhatikan hal tersebut

dalam Islam, maka Islam memerintahkan kita untuk berlaku

sederhana dan ekonomis, dan melarang pemborosan serta

berlebih-lebihan. Apabila perintah seperti itu ditujukan kepada

harta pribadi seseorang, atau terhadap harta kepunyaan umum,

tentu akan lebih keras lagi seperti halnya terhadap harta zakat.



Imam Syafi’i mengisyaratkan agar para amil zakat tidak boleh

menerima lebih dari seperdelapan, karena mendapat bagian

seperdelapan sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-

Qur’an.

C. Syarat-syarat yang Wajib Diperhatikan dalam Pajak

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat pertama: benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak

ada sumber pendapatan lain.

Syarat yang pertama hendaklah benar-benar Negara

membutuhkan sumber pendapatan, dimana sumber lain tidak

dapat diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala

urusannya.

Pada asalnya seseorang itu hartanya haram diganggu,

juga ia bebas dari berbagai beban, baik beban harta atau bukan

harta. Demikianlah hak miliknya tak boleh dirusak dan tak

boleh diambil, juga ummat tak boleh membebankan sesuatu

kepadanya, kecuali karena ada kebutuhan yang pasti dan

keperluan yang diminta. Apabila tidak ada hajat, atau ada hajat,

sedangkan pemerintah mempunyai biaya atau punya sumber



yang dapat menutupi keperluannya, maka pemerintah tak boleh

membebankan kewajiban pajak.

Para ulama Islam dan para ahli fatwa menekankan agar

memperhatikan syarat ini sejauh mungkin, sebagain ulama

mensyaratkan bolehnya memungut pajak, bila baitul mal benar-

benar kosong. Para ulama sangat berhati-hati dalam

mewajibkan pembayaran pajak, karena khawatir akan

keserakahan pemegang kekuasaan dalam mencari kekayaan,

baik waktu mereka memerlukannya atau tidak dan juga

dikhawatirkan akan membebani rakyat dengan beban harta

diluar kemampuannya.

2. Syarat kedua: pembagian beban pajak yang adil.

Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada

sumber lain untuk menutupi kebutuhan ini kecuali dengan

pajak, maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib

dengan syara’, beban itu diberikan secara adil. Tiap golongan

rakyat memperoleh beban secara adil tidak dibeda-bedakan dan

tidak pilih kasih. Yang dimaksud adil bukanlah berarti semata-

mata karena menyamakan antara dua hal yang berbeda, karena

itu merupakan perbuatan zalim. Tidak wajib besarnya pungutan

itu sama untuk semua orang, tapi didasarkan atas pertimbangan

ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu

tidak sama.



Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial adalah

menghindarkan terkumpulnya kekayaan ummat di tangan

sekelompok kecil anggota masyarakat, lebih-lebih ditangan

orang asing. Oleh karena itu Islam mendistribusikan kekayaan

itu sebanyak mungkin dan berusaha melakukan pemerataan

kepada seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu Allah

menerangkan sebab pembagian harta rampasan dengan firman-

Nya: “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu.

Apabila tidak ada jalan lain selain pajak betingkat untuk

mencapai tujuan tersebut, maka janganlah kekayaan itu berada

pada kekuasaan orang kaya saja. Hal ini dilakukan dengan

keharusan memperhatikan segi kepribadian dengan

membebaskan dari nafkah hidup, beban keluarga, utang dan

cara-cara lain yang disyariatkan dalam Islam.

3. Syarat ketiga: Pajak hendaknya dipergunakan untuk

membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan

hawa nafsu.

Pajak tidak cukup dilakukan dengan cara

pemungutannya secara adil dan dikenakan bebannya secara adil

sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan

umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan



pribadi, kemewahan keluarga serta orang-orang dekat,

kesenangan para pengikut serta pengiring mereka.

Oleh karena itu al-Qur’an memperhatikan dengan

nashnya terhadap sasaran-sasaran zakatnya, jangan sampai

menjadi permainan politik, hawa nafsu dan benar-benar

diberikan kepada mustahiknya.

Oleh karena itu pula para Khulafaur-Rasyidin dan para

sahabat menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu

pada sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh syara’, itulah

bedanya antara Khulafaur-Rasyidin dengan raja yang rakus,

antara hukum yang didasarkan pada ajaran wahyu dengan

hukum dunia.

4. Syarat keempat: persetujuan para ahli dan para cendikia.

Imam (kepala negara) tidak boleh bertindak sendiri

untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta

memungutnya dari masyarakat kecuali setelah mendapat

persetujuan dari para ahli, dan para cendikia dari kalangan

masyarakat.



BAB IV

ANALISIS

PERBANDINGAN PAJAK DAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN

KEUANGAN PUBLIK UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT DI

INDONESIA

A. Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Masyarakat Islam

Sistem ekonomi Islam muncul sejak adanya ummat manusia itu

sendiri. Oleh karenanya, teori bagaimana memperoleh pendapatan telah

diajarkan oleh Allah SWT sejak turunnya wahyu Qs. Al-Baqarah ayat 35:











Artinya: “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan

isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang
banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah
kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk
orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah : 35)114

Menciptakan manusia sekaligus menurunkan pula petunjuk melalui

QS. Al-Baqarah ayat 185 tentang bagaimana cara-cara memperoleh

pendapatan dan juga cara-cara membelanjakan pendapatan itu untuk itu

diperlukan kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan tentang pajak dan zakat,

akan dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan umum pemerintah tentang

pendapatan Negara. Kebijaksanaan tentang pendapatan Negara akan

dipengaruhi pula oleh oleh kebijaksanaan fiskal yang diambil suatu

Negara melalui menteri keuangan.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan

agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena

merupakan pajak harta yang ditentukan, kadang-kadang sebagai pajak

kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan

yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya pajak pada

umumnya. Zakat merupakan sumber keuangan baitul-maal dalam Islam

yang terus-menerus, zakat dipergunakan untuk membebaskan tiap orang

dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang

ekonomi, politik, dan lain-lain. Kemudian zakat merupakan suatu cara

114 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Ibid., hlm. 154.



yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikannya agar dapat

berputar dan berkembang.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa tujuan dan fungsi

dari zakat adalah untuk memeratakan jurang perbedaan pendapatan antara

si kaya dan si miskin selain itu juga untuk membangun sarana dan prasana,

infrastruktur bagi masyarakat sehingga zakat memang merupakan salah

satu instrumen pendapatan keuangan publik sekaligus instrumen distribusi

yang dapat menciptakan kemaslahatan ummat apabila diaktualisasikan.

Dalam pandangan Islam zakat itu ialah pembiayaan yang diberikan

dari sebagian harta suatu ummat yaitu mereka yang kaya kepada ummat

itu sendiri, yang diwakili oleh kaum fakir miskin. Dengan kata lain zakat

itu ialah sebagian harta yang dipindahkan oleh ummat itu dari satu

tangannya, yaitu mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjaga,

mengembangkan, dan menggunakannya, itulah tangan orang kaya, dan

diberikan kepada tangan yang lain, seperti yang dijelaskan pada tabel di

bawah ini bahwa zakat itu merupakan harta dari ummat untuk ummat.

Tabel 4.1

Klasifikasi Sumber dan Tujuan Pendapatan Negara menurut Sistem
Ekonomi Islam

Nama pendapatan Sumber
pendapatan

Kelompok
pendapatan

Tujuan
penggunaa

n
1. Ghanimah Non Muslim Pendapatan tidak

resmi negara
Tujuan

khusus (5
kelompok)

2. shadaqah
(Zakat dan
Ushr)

Muslim Pendapatan tidak
resmi negara

Tujuan
khusus (8

asnaf)
3. fay’i Non Muslim Pendapatan resmi Kepenting



Negara an
masyarakat

umum
*sumber: diolah dari berbagai sumber jurnal ilmiah: abu ubayd, kitab al-amwal, abu yusuf

kitab al-kharaj dan ibnu taimiyah, majmu’atul fatawa.115

Selain itu zakat mempunyai peran penting dalam keuangan publik.

Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus.

Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada

publik muslim. Zakat hanya dikenakan pada umat muslim dan disalurkan

hanya kepada umat muslim. Walau begitu, non-Muslim dapat mengambil

bagian zakat apabila fay’i tidak mencukupi bagi mereka. Ini berarti makna

“publik” dalam zakat pada dasarnya adalah spesifik. Zakat sebagai sumber

pendapatan. Terpisah dari sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan lainnya dapat dikelompokkan di bawah satu nama,

yaitu fay’i. Oleh karena itu dalam Islam konsep pendapatan publik secara

umum diwakili oleh fay’i, sedangkan pendapatan publik dalam konteks

khusus diwakili oleh zakat. Zakat bukan merupakan pajak. Karena zakat

dapat berfungsi bahkan tanpa adanya pemerintah. Dalam keuangan publik,

pemerintah adalah alasan adanya perpajakan.

B. Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat Untuk Kemaslahatan

Ummat Di Indonesia

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar bagi Negara

modern, tak terkecuali Indonesia. Walaupun secara nominal dan

prosentase pendapatan dari pajak meningkat setiap tahunnya, namun

115 diolah dari berbagai sumber jurnal ilmiah: abu ubayd, kitab al-amwal, abu yusuf kitab
al-kharaj dan ibnu taimiyah, majmu’atul fatawa.



sebenarnya hal itu belum sebanding dengan potensi pendapatan pajak yang

ada. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi Negara adalah dikarenakan

mayoritas kaum muslimin belum menerima pajak sebagai kewajiban

keagamaan. Satu indikasinya adalah minimnya wajib pajak muslim yang

secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebagaimana dari

data tax ratio berbagai negara di dunia dapat dilihat bahwa ternyata pajak

lebih diterima keberadaannya di Negara-negara non muslim, yang mana

tax ratio rata-rata negara Eropa dan Amerika (non Muslim) mencapai 33%

sedangkan di Negara-negara yang mayoritas muslim tax ratio rata-ratanya

hanya 14,9 %.116 Seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perbandingan Tax Ratio di Berbagai Negara Muslim dengan Tax Ratio di

berbagai Negara non Muslim.

Total Tax Non Muslim Countries Total Tax Ratio Muslim Countries

Italia : 42% Mesir : 19,1%

Canada: 37% Saudi Arabia: 3,7%

Germany: 37% Uni Emirate Arab: 2,1%

Belgium: 46% Qatar:  1,1%

France : 45% Bahrain : 8,9%

Netherlands : 41% Yaman : 9,7%

*sumber: diolah dari berbagai sumber: revenue statistics member countries.117

116 Ahmad Syakur, Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam
Ekonomi Islam (Studi Atas Kitab Al-Istikhraj Li Ahkam Al-Kharaj Karya Ibn Rajab (W. 795
H./1393 M.)), Jurnal Ekonomi Islam “Realita” Vol. 13,  No. 1, Januari 2015, hlm. 18-33.

117 diolah dari berbagai sumber: revenue statistics member countries, Gusfahmi “Pajak
menurut syariah”



Begitu pula dengan zakat Penelitian Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian

Bogor (FEM-IPB) pada April 2013 menunjukan komposisi umat muslim

di Indonesia sebanyak 87% dan potensi zakatnya seharusnya sekitar Rp.

217 triliun pertahun. Namun, kenyataannya penghimpunan zakat hanya

terserap sekitar 1% dari potensi zakat yang ada. Ini artinya pajak dan zakat

sebagai instrumen pendapatan keuangan publik belum dapat dihimpun

secara baik. Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3118

Perbandingan Penerimaan Zakat dengan Pajak (dalam triliun)

Tahun Penerimaan Zakat Penerimaan Pajak

2011 1,7 triliun 873 triliun

2012 2,73 triliun 980 triliun

2013 2,8 triliun 1.677 triliun

Sumber: diolah dari berbagai sumber: www.pusat.baznas.go.id/laporan/, www.bps.go.id
dan www.pajak.go.id/penerimaan-pajak diakses pada 15 februari 2017, jam 20.25 wib.

Setelah adanya tax amnesty (pengampunan pajak) dana pajak yang

terhimpun melonjak drastis, namun hal itu belum juga membuat

masyarakat percaya bahwa dana pajak tersebut dapat dialokasikan secara

baik untuk masyarakat hal ini tentu beralasan karena hampir sebagian

besar uang pajak digunakan untuk membayar utang Negara, dan yang

118diolah dari berbagai sumber: www.pusat.baznas.go.id/laporan/, www.bps.go.id dan
www.pajak.go.id/penerimaan-pajak diakses pada 15 februari 2017, jam 20.25 wib.



lebih besar lagi digunakan untuk belanja pegawai, seperti yang dijelaskan

pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Alokasi penggunaan dana pajak

No Alokasi penggunaan dana pajak di

berbagai bidang dalam persen

1. Belanja Pegawai : 62,2%

2. Belanja Barang: 30,9%

3. Belanja Modal : 42,9%

4. Pembayaran Bunga Utang: 63,9%

5. Bantuan Sosial : 16,2%

6. Belanja Lain-lain: 14,7%

*sumber: diolah dari berbagai sumber: APBN 2005, departemen
keuangan119

Berbeda dengan zakat yang pengalokasian dananya telah Allah

SWT jelaskan dalam Al-Qur’an yaitu diperuntukkan kepada 8 asnaf

(golongan) selain itu juga dana zakat pada zaman Rasulullah SAW

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan barang publik. Tabel berikut menjelaskan

119 http://www.depkeu.or.id diakses pada 25 oktober 2017, pukul 21.53. wib.



pengalokasian dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS pada

tahun 2015:

Tabel 4.5
Alokasi dana zakat BAZNAS dalam berbagai bidang

Bidang Ekonomi Bidang Pendidikan dan
Dakwah

Bidang
Kesehatan dan

Sosial
Kemanusiaan

1. Zakat
community

development

1.Rumah cerdas anak
bangsa

1. Rumah Sakit
BAZNAS

2. Rumah
makmur

BAZNAS (dalam
pemberian dana
zakat produktif)

2. Kaderisasi 1000
ulama

2. konter layanan
mustahik

3. Tanggap
darurat bencana

*sumber:BAZNAS.or.id120

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa dana zakat benar-benar

digunakan untuk kepentingan ummat, karena memang dana zakat berasal

dari ummat dan akan disalurkan kepada ummat lagi setelah sedikitnya

digunakan untuk memberi imbalan kepada amil zakat. Pada zaman

pemerintahan Islam, sudah dikenal sruktur APBN, misalnya di zaman

120 http://www.BAZNAS.or.id diakses pada 24 oktober 2017 pukul 18.20 wib



Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bentuk struktur APBN tersebut

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Struktur penerimaan dan pengeluaran Negara zaman Rasulullah

dan khulafaurrasyidin
Penerimaan Negara Pengeluaran Negara

1. Kharaj

2. Zakat

3. Khums

4. Jizyah

5. Penerimaan Lain

1. Penyebaran Islam

2. Pendidikan dan Kebudayaan

3.Pengembangan Ilmu

Pengetahuan

4. pembangunan Infrastruktur

5. Pembangunan Armada Perang

dan Keamanan

6. Penyediaan Layanan

Kesejahteraan Sosial

*sumber: dikutip dari buku Ekonomi Makro Islam, karya Adiwarman Karim
hlm. 240.

Selain kedua data diatas yang menguatkan zakat dan penerimaan

Negara Islam lainnya yang berpihak kepada kesejahteraan ummat dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti IMZ (Indonesia Magnificence

of Zakat) terhadap BAZ dan LAZ kota Bogor menunjukkan bahwa setelah

dilakukannya pendistribusian zakat dapat menurunkan tingkat kesenjangan

kemiskinan keluarga mustahik sebesar 43% yaitu dari yang semula Rp.

536.265.891 menjadi Rp. 301.755.662. selain itu laporan dari  BAZNAS



pada tahun 2010 mampu menjangkau sekitar 2,8 juta orang miskin. Angka

ini setara dengan 9,03% dari total penduduk miskin secara nasional di

Indonesia.121 Berarti, potensi zakat itu luar biasa, padahal kondisinya

minim dukungan dan regulasi, tapi daya jangkaunya dapat menjangkau

1/10 penduduk miskin. Artinya, kita melihat bahwa sudah saatnya

pengelolaan zakat dintegrasikan dengan kebijakan pengentasan

kemiskinan secara nasional dan dapat menciptakan kemaslahatan ummat

di Indonesia.

Selain penelitian yang dilakukan oleh IMZ, penelitian lain juga

yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dalam jurnal pemikiran dan

gagasan, zakat dan empowering yang berjudul analisis peran zakat dalam

mengurangi kemiskinan menghasilkan bahwa zakat mampu mengurangi

kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan juga mampu mengurangi tingkat

keparahan kemiskinan.122

Sementara pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan,

ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya ke si

miskin (fungsi Regulator). Pajak hanya mampu menjadi sumber

pendapatan Negara (budgeter) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan

pemerintah dalam menyelenggarakan Negara, pada tahun 2000-2005

karena angka pendapatan pajak selalu meningkat dan juga angka

kemiskinan selalu meningkat (korelasi positif) yang seharusnya

121 Rina Murniati, Pengaruh Zakat Terhadap indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat
Kemiskinan Mustahik, dalam Jurnal Al- Muzara’ah, Vol. 2, No. 2, hlm. 8.

122 Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus
Dompet Dhuafa Republika, dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Zakat dan Empowering, Vol II,
hlm. 10.



berkorelasi negatif yaitu angka pendapatan pajak meningkat dan angka

kemiskinan menurun, namun  pada tahun 2009-2014 pajak yang

merupakan sebagai sumber penerimaan Negara terbesar dan digunakan

untuk berbagai kegiatan belanja pemerintah (termasuk belanja sosial untuk

memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia) memberikan dampak

yang cukup signifikan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia

walaupun penurunan angka kemiskinannya masih sangat landai belum

terlalu tajam namun perlahan lahan angka kemiskinan berkurang.

Tabel 4.7
Penggunaan uang pajak yang tidak tepat

Tahun Penerimaan Pajak Angka Kemiskinan

2000 126,151 T 37,3%

2001 115,912 T 37,1%

2002 210,087 T 38,4%

2003 242,048 T 40,0%

2004 280,897 T 40,0%

2005 297,844 T 45,0%

*sumber: diolah dari berbagai sumber BPS, Pajak. Go.id,



Tabel 4.8

Penerimaan pajak dan jumlah kemiskinan (dalam persen)

Tahun Realisasi Penerimaan

Pajak

Angka Kemiskinan

2009 95,1% 14,15%

2010 97,3% 13,33%

2011 99,4% 12,49%

2012 96,4% 11,96%

2013 93,8% 11,36%

2014 91,7% 11,25%

*sumber: diolah dari berbagai sumber BPS, KEMENKEU, DITJEN pajak,
pajak. Go.id

Pada tabel 4.8 memperlihatkan bahwa seiring bertambahnya

jumlah penerimaan pajak diiringi pula dengan berkurangnya angka

kemiskinan dengan hal ini bahwa alokasi dana pajak sudah tepat sasaran

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang

dijelaskan pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan bahwa setiap

tahun dana belanja pemerintah untuk pendidikan, perlindungan sosial,

kesehatan, ekonomi  dan pelayanan umum semakin meningkat



Tabel 4.9
Belanja Pemerintah Menurut Fungsi, 2010-2015

(dalam milyar rupiah)123

N
o

Fungsi Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pelayanan
Umum

472.46
9

571.28
3

647.99
8

705.72
4

852.64
5

939.54
2

2 Pertahana
n

17.080 51.121 61.226 87.510 83.221 94.903

3 Ketertiban
dan

Keamanan

13.835 21.691 29.069 36.120 35.631 40.780

4 Ekonomi 52.178 87.246 105.57
4

108.08
2

113.26
9

119.98
5

5 Lingkunga
n Hidup

6.549 8.615 8.814 10.590 10.526 10.376

6 Perumaha
n dan

Fasilitas
Umum

20.053 22.937 26.440 33.790 27.853 18.672

7 Kesehatan 18.793 14.088 15.181 17.577 14.378 20.678

8 Pariwisata
dan

Ekonomi
Kreatif

1.408 3.553 2.516 1.818 1.717 2.015

9 Agama 878.8 1.424 3.419 3.872 3.706 5.154

10 Pendidika
n

90.818 97.854 105.20
7

114.96
9

129.35
3

119.45
9

11 Perlindung
an Sosial

3.341 3.906 5.081 17.107 8.063 8.306

*sumber: nota keuangan dan data pokok APBN 2010-2015 (NKAPBN)

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak dan

zakat memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara khususnya Indonesia. Dari

dara nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah

Indonesia terlihat pengalokasian dananya sudah berpihak terhadap

masyarakat seperti dalam bidang pendidikan dan pelayanan umum,

123 http://www.



ekonomi, pertahanan, agama dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori

yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu bahwa kemaslahatan terjadi

apabila telah terpeliharanya kebutuhan agama, perlindungan jiwa,

perlindungan terhadap akal, pemeliharaan keturunan, dan perlindungan

terhadap harta kekayaan.

Khusus zakat menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa

instrumen zakat memilik potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan

adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku

kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat,

maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan

zakat yang berkelanjutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas kiranya dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa zakat merupakan sumber pendapatan keuangan publik

yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, menurut Yusuf

Qardhawi zakat merupakan sumber utama pendapatan dalam

suatu Negara karena zakat merupakan sebuah ajaran yang

menyangkut dalam semua aspek kehidupan baik itu spiritual,

ekonomi, sosial, moral, politik, dan lain-lain.

2. Yusuf Qardhawi memperbolehkan dipungutnya pajak untuk

membiayai pengeluaran suatu Negara apabila kas atau baitul

maal dalam Negara tersebut kosong sehingga tidak dapat

menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pemerintahan dan pada

akhirnya akan berdampak pada kelangsungan kesejahteraan

masyarakat yang hidup di Negara tersebut.

3. Menurut Yusuf Qardhawi tidak ada yang lebih penting selain

kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat yang hidup dalam

suatu Negara.

4. Bahwa zakat merupakan perintah yang sempurna dari Allah

untuk dijalankan oleh ummat manusia. Zakat akan menjadi

kekuatan ekonomi terbesar dalam suatu Negara apabila Negara



tersebut benar-benar mengimplementasikannya dan membuat

regulasi yang tepat dalam suatu lembaga zakat yang telah ada

seperti sekarang ini.

5. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar terutama

di Indonesia. Pajak telah ada sejak zaman Rasulullah yaitu

dengan adanya kharaj atau jizyah. Pajak di Indonesia

mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena

pengalokasian dananya yang tidak tepat belum lagi regulasi

yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak cenderung membebani

masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa pajak

merupakan sumber utama pendapatan Indonesia yang

digunakan untuk membiayai kelangsungan kehidupan Negara.

6. Di antara pajak dan zakat yang dapat menciptakan

kemaslahatan ummat di Indonesia secara optimal adalah zakat

apabila di dalamnya telah diimplementasikan secara benar dan

diberi regulasi yang benar-benar nyata terstruktur seperti pajak.

Sedangkan pajak akan menjadi sumber pendapatan keungan

publik yang sangat optimal apabila adanya pembaharuan

regulasi pengalokasian dananya yang seharusnya lebih

berpihak kepada masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan.

Jadi pajak dan zakat merupakan sumber pendapatan keuangan

publik yang optimal untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.



B. Saran

berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut diatas kiranya

dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk akademisi penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh

peneliti lain dengan objek dan sudut panjang yang lebih kompleks

sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi

islam keuangan publik  khususnya tentang pajak dan zakat sehingga

dapat memberikan sumbangsih terhadap ekonomi pembangunan.

2. Untuk masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk

meningkatkan kesadaran dalam menunaikan salah satu rukun Islam ini

yaitu zakat,  karena zakat merupakan dana yang berasal dari ummat

dan akan kembali lagi kepada ummat. Selain itu sebagai warga Negara

yang baik seharusnya juga menunaikan kewajibannya untuk menjadi

wajib pajak apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

berlaku karena menaati pemimpin telah Allah SWT perintahkan di

dalam Al-Qur’an.

3. Khusus Muslim Indonesia diharapkan agar menyadari bahwa zakat

merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, karena alokasi dan

pendistribusian dana zakat sangat baik sekali untuk di aktualisasikan di

Indonesia untuk memeratakan jurang perbedaan sehingga akan

terjadinya kemaslahatan.
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