
 
 

17 
 

BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori 

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada 

keterkaitan atas kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas di mana 

posisi penelitian yang akan dilakukan. Di samping untuk mempertegas 

bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu 

dikemukakan, di samping dalam bentuk deskripsi, juga dalam theoretical 

mapping. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian Alifia penelitian yang berjudul Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak, bahwasannya 

Kesadaran wajib pajak berpengaruh siginifikan terhadap Keinginan 

membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar pajak, Persepsi 

Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keinginan membayar 

pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keinginan membayar pajak, dan Sangsi pajak berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keinginan membayar pajak. Hasil analisis uji F 

menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel kesadaran wajib 
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pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi tentang sistem 

perpajakan, pelayanan fiskus, dan sangsi pajak  mempengaruhi 

variabel keinginan membayar pajak.
14

 

2. Pada penelitian Handoko dijelaskan bahwasannya Pajak penghasilan 

dalam tinjauan hukum islam menjelaskan bahwa pajak dan zakat 

memiliki keterkaitan meskipun dalam prkateknya memiliki perbedaan. 

Jika pajak dihitung dari penghasilan dengan persentase yang beragam 

mulai dari 5%, 15%, 25% dan 30% maka zakat juga memiliki 

persentase wajib zakat sebesr 2,5% setelah memenuhi syarat nishab. 

Sementara pajak dalam konteks islam seperti kharaj, jizyah, usyur dan 

ghanimah tidak ditentukan tarif atau persentasenya. Tarif dalam 

hukum Islam sudah ada nash dan dalilnya dan bersifat mutlak. 

Sedangkan tarif yang berkaitan dengan pajak yang ditetapkan 

pemerintah tidak mutlak disesuaikan dengan keadaan perekonomian 

negara.
15

 

3. Dalam Penelitian Rahma Yeni dijelaskan, Pemeriksaan pajak juga 

perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 

Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

                                                
14

 Alifia, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak, Fakultas 

Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo, 2015.  
15

 Handoko, Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Penelitian 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 75. 
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peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000.
16

 

4. Penelitian Jurnal Rusydi Khairul, Zakat dapat dipandang sebagai 

altematif pembayaran pajak, karena di samping sebagai amalan ibadah 

kepada Alloh SWT, Zakat bisa sebagai perwujudan dalam menunaikan 

kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memberikan 

dukungan terhadap pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pajak 

yang mengacu kepada etika muamalah dalam islam maka substitusi 

antara zakat dan memungkin untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak.
17

 

5. Arif M Nur Riyanto dalam Jurnalnya, Fungsionalisasi  Pajak dalam 

perekonomian menjelaskan bahwa pajak dan zakat merupakan 

instrument fiskal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah. Dalam 

sistem pemerintahan Islam, zakat menjadi sumber utama pendapatan 

negara. Pada tulisan ini akan berupaya memperbandingkan antara 

zakat dan pajak serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Penerapan 

pajak banyak menimbulkan distorsi dalam perekonomian, hal ini 

menunjukkan mengapa dalam ekonomi Islam instrument fiskal yang 

disarankan adalah zakat. Karena zakat memiliki pengaruh yang lebih 

                                                
16

 Rahma Yeni, Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Prata Padang, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2013. 
17

Rusydi Khairul, 2005. Zakat sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. Dipubilkasikan dalam Jurnal Tema Volume 7 Nomor 1 Maret 2005. 
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signifikan di dalam perekonomian apabila dibandingkan dengan 

pajak.
18

 

6. Danang Rosadi dalam penelitiannya skripsinya, sistem  pemungutan  

pajak  di  indonesia  menganut  self  assessment system menggantikan 

sistem pemungutan pajak yang semula yaitu official assessment  

system.  Dimana  dalam  officialassessment  system  wewenang  untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak 

pada fiskus atau aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah 

yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah 

pajak yang harus dibayar. Sedangkan dalam self assessment  system  

wajib  pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menentukan,  menghitung, 

menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
19

 

7. Penelitian Nurul Ghania yang berjudul Analisis Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam 

Memenuhi Kewajiban Perpajakan, dalam melakukan fungsinya 

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia 

sebagai suatu bangsa yang mandiri. Kesejahteraan bangsa dapat 

diperoleh melalui pembangunan nasional. Namun, terkait dengan cita-

                                                
 
18

Arif, M Nur Riyanto, 2014. Fungsionalisasi Pajak dalam Perekonomian. Jurnal. 

Fakultas Syarriah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah diakses dari 

iswandivaqih.blogspot.com /2013 pada tanggal 8 Februari 2015. 

19
 Danang Rosadi, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan 

SELF ASSESSMENT SYSTEM (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung), Fakultas Ekonomi, Bandung, 

2012. 
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cita untuk dapat mencapai suatu bangsa yang mandiri maka perlu 

diperhatikan sumber dana yang tepat untuk digunakan dalam 

membiayai pembangunan yaitu melalui pajak.
20

 

8. Abdul Rahman dalam penelitian Skripsinya yang berjudul Intensifikasi 

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan, pajak 

merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta 

pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan 

selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan 

masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam 

bidang sosial dan ekonomi.
21

 

9. Zakki Mubarok dalam penelitiannya, Salah satu untuk mewujudkan 

kemandirian negara dalam pembangunan negara adalah dengan 

menggali sumber dana yang berasal dalam negeri yakni berupa pajak. 

Pajak digunakan untuk membiyai untuk oembanguan yang berguna 

bagi kepentingan bersama.
22

 

10. Marcus Taufan Sofyan dalam penelitiannya menilai keberhasilan 

penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi 

                                                
20

 Nurul Ghania, Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010. 
21

 Abdul Rahman, Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan 

Soreang Kota Pare-Pare. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar. 

2011. 
22

 Zakki Mubarok, Strategi Public Relations Dalam Upaya Pemulihan Citra Perpajakan 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Direktorat Jenderal Pajak DI.Yogyakarta Pasca Makelar 

Kasus Pajak Direktorat Jenderal Jakarta), Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 

2011. 
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perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, 

dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk 

mendapatkan penerimaan (3) maksimal dengan biaya yang optimal. 

Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi 

perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya 

jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang 

sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari 

masing-masing sektor perpajakan.
23

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Lokasi Penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di tempat atau 

lokasi yang berbeda dengan yang penulis teliti, sedangkan penelitian 

ini dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Bandar Lampung. 

2. Objek yang diteliti, peneliti sebelumnya berbeda dalam pembahasan 

yang penulis teliti, sebab dalam penelitian meneliti tentang 

bagaimana Operasional Manajemen Kantor Pajak Pratama Bandar 

Lampung prespektif ekonomi Islam. 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Marcus Taufan Sofyan, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Fakultas Akuntansi STAN, Tanggerang, 2005. 
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B. Kerangka Teori 

1. Operasional Perpajakan di Indonesia 

a. Definisi Operasional  

Dalam hal ini operasional adalah suatu aturan atau tata cara 

sistem atau manajemen, adapun manajemen berasal dari bahasa 

Prancis kuno “menagement”, yang memiliki arti seni melaksanakan 

dan mengatur. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai 

proses untuk merencanakan dan mengambil keputusan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya 

manusia, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi 

dengan cara yang efektif dan efisien.
24

 

Sejak dilakukannya reformasi yang pertama pada tahun 1984, 

diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan 

APBN dapat dipertahankan kesinambungan. Selain sebagai sumber 

penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi 

regulered. Bahwasannya dalam pertemuan bersama Menteri 

Keuangan, beliau mengatakan stimulus secara terbatas guna 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Seperti 

yang dapat kita ketahui dengan biaya operasional sebesar 5 Triliun 

rupiah, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menghimpun 

penerimaan pajak sebesar Rp885 Triliun. Biaya operasional dengan 

pendapatan yang diperoleh sebesar 0.5%.  Penerimaan pajak pada 

                                                
24

 Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Habib Nazir dan Muhammad 

Nasahuddin, Bandung. Kafa Publishing.2008. hlm. 415. 
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beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. 

Pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak selama kurun waktu 2005-

2010 tercatat sebesar 16,05% . Sementara pencapaian di 2011 

bertumbuh sebesar 18,27% (lebih besar dari rata-rata 2005-2010). 

Bahkan pertumbuhan penerimaan pajak Semester 1-2012 mencapai 

angka 19,48%. Diharapkan pada penerimaan 2012 mencapai target. 

Realisasi semester 1 telah mencapai 45%, sementara tingkat 

penerimaan pajak akan relatif naik di semester 2 berdasarkan pola 

penerimaan pajak selama 10 tahun ini.
25

   

Adapun Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan pajak daerah yang dikelola oleh 

Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

contohnya, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Parkiran, dan sebagainya. Berikut 

adalah tiga macam pajak yang memberikan penerimaan negara 

terbesar di Indonesia menurut APBN tahun 2008-2010.
26
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 http://www.abdan-syakuro.com/2014/10/artikel-pajak-dan-zakat-di-indonesia.html 

diunggah pada tanggal 16 Juni 2015 pada pukul 7:35 WIB, Artikel ini menjelaskan 

bagaimana konsep pajak di Indonesia dengan operasional perpajakan yang ada yang sesuai 

dengan aturan Undang-Undang di Indonesia. 
26

  Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah.  Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm. 112.. 

http://www.abdan-syakuro.com/2014/10/artikel-pajak-dan-zakat-di-indonesia.html
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1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau 

pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak 

Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1994. 

2) Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu 

Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun.  

3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang 

Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada 

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau 
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Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang 

PPN. 
27

 

b. Definisi Perpajakan dan Dasar Hukum Pajak 

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro 

mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang) yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang 

dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, rakyat tidak mendapatkan 

imbalan jasa secara langsung melainkan digunakan untuk 

pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian di 

atas, dapat disimpulkan ada unsur-unsur yang melekat dalam 

pengertian pajak menurut Ilyas Waluyo, yaitu:
28

 

1) Iuran/pungutan dari rakyat untuk negara dalam unsur ini, pajak 

dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor pemerintah 

                                                
27

 Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta.  Penerbit Andi. hlm. 185 
28

 Ilyas Waluyo. Perpajakan Indonesia jilid I. Jakarta. Salemba Empat. 2002.  hlm. 45-47 
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ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak selain yang dipungut 

oleh negara serta berupa uang (bukan barang). 

2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang karena pajak bersifat 

mengikat dan memaksa, maka pajak harus berdasarkan undang-

undang dan peraturan-peraturan yang baku.  

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi unsur ini menunjukkan 

bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak mendapatkan timbal 

jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung.  

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pajak yang 

dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dalam setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari 

interaksi lingkungan sekitar antara satu dengan yang lainnya dan 

biasannya interaksi yang dijalin tersebut melahirkan suatu norma 

yang disepakati dan dipatuhi bersama, untuk mengatur dan 

menjamin keharmonisan hidup. Pada hakekatnya dalam kehidupan 

manusia selalu terikat pada aturan-aturan yang membatasi ruang 

gerak langkahnya demi suatu kepentingan bersama. Oleh karena itu 

dasar hukum diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah 

disepakati dalam setiap masing-masing Instansi. 
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Adapun dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :
29

 

1) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan. 

2) Keputusan Menteri KeuanganNomor 607/KMK.04/1994 Tentang 

Tata Cara Pengurungan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 

Desember 1994. 

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang 

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 

Desember 2000. 

4) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 Tentang 

Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari Tentang Bentuk Surat Tagihan 

Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah Tanggal 5 Mei 1995. 

 

c. Tujuan Dan Prinsip Pajak 

Pajak bahwasannya dipungut oleh pemerintah tidak hanya untuk 

membiayai pengeluaran, tapi juga untuk tujuan-tujuan stabilisasi, 
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 Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1999, hlm. 433-434 
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distribusi, dan alokasi. Adapun semua tingkat pajak dapat dipilih 

dalam upaya untuk menstabilkan tingkat tenaga kerja, harga-harga 

atau keseimbangan pembayaran. Pemerintah juga mencoba 

mempengaruhi distribusi penghasilan dan kesejahteraan dengan 

menganeka-ragamkan struktur pajak. Sebagai tambahan, pajak 

mungkin dipilih karena pengaruh pengalokasiannya. Hampir semua 

pajak berpengaruh pada sumber alokasi dan umumnya dititik 

beratkan pada biaya-biaya masyarakat tertentu. Tujuan pajak adalah 

meminimalkan biaya-biaya dan mendorong kegiatan-kegiatan 

tertentu sepeatau menghambat aktivitas lain seperti konsumsi rokok. 

Dilihat bahwa perhatian utamanya adalah pada pengaruh distribusi 

dan alokasi pajak. 

Pajak itu dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil 

dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktup dalam Pasal 

23 ayat (2) UUD‟45 yang bunyinya: “Pengenaan dan pemungutan 

pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh 

terjadi berdasarkan Undang-Undang.”  Undang-Undang yang telah 

disebutkan, bahwasannya menuntut agar segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perpajakan dan segala aspek terkaitnya diatur 

dalam undang-undang tersendiri, agar dapat menjamin hubungan 

hukum antara negara dengan warganya yang berkewajiban 

membayar pajak.
30
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Adapun Prinsip Pajak adalah sebagai berikut : Pajak hendaknya 

“adil”, bisa dibuktikan adanya persetujuan umum terhadap usulan 

ini, akan tetapi tidak mudah mendapatkan kesepakatan mengenai arti 

“adil”. Dikenal dua konsep terpisah mengenai keadilan : keadilan 

horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa 

setiap orang dengan keadaan yang sama haruslah diperlakukan 

secara adil, sementara keadilan vertikal berkenaan dengan keadilan 

yang kita maksud termasuk pendapatan dan kekayaan, akan tetapi 

tidak ada persetujuan umum bagaimana pendapatan dan kekayaan 

harus ditetapkan untuk tujuan-tujuan pajak. Keadilan horizontal 

kemudian berkaitan dengan keadilan di antara orang-orang dengan 

pendapatan dan kekayaan yang sama. Tidak berarti bahwa dua orang 

dengan pendapatan dan kekayaan yang sama harus membayar 

sejumlah pajak yang sama. Pajak seharusnya cukup sederhana. 

Sehingga mereka yang dikenai pajak dapat memahaminya, biaya-

biaya pemungutan pajak (pemerintah dan pembayar pajak) 

hendaknya serendah mungkin sesuai dengan tujuan lainnya, Pajak 

harus dirancang untuk meminimalkan penyimpangan berbahaya 

yang disebabkan pajak tersebut.
31
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d. Fungsi Pajak 

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai 

contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri. 

2) Fungsi Mengatur (Regulator) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras 

dan barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya 

mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dan 

minuman keras dapat dikendalikan. 

3) Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga 

stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) 

sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. 

4) Fungsi Redistribusi 

Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya 

lapisan tarif dalam dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam 

pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan 

semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. 
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5) Fungsi Demokrasi 

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong 

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
32

 

 

e. Pengklasifikasian Pajak 

Menurut sumber Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, 

terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga 

pemungutnya.
33

 

1) Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung: 

a) Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus 

menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. 

b) Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu 

                                                
32

  Ibid, hlm.  45-47. 

33
 Achmad Tjahjono dan Muhammad F.Husain. Perpajakan, Yogyakarta: Akademika 

Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. hlm. 77. 
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kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya 

pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : 

Pajak Pertambahan nilai 

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak 

tidak langsung adalah : 

(1) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, 

misalnya untuk menentukan saatnya hutang pajak, 

kadaluarsa, tagihan susulan 

(2) Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan 

karena perselisihan. 

2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

subjektif dan pajak objektif. 
34

 

a) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah jumlah pembayaran pajak yang besar 

kecilnya tergantung pada status dan keadaan WP-nya (subjek 

pajak), bahwasannya itu dalam diri WP (subjek) melekat status 

WP apakah masih sendiri, kawin atau memiliki tanggungan 

yang merupakan beban yang harus dipikul dari penghasilan 

yang diterima (daya pikul) sebelum WP tersebut dinyatakan 

memenuhi syarat untuk membayar pajak. 
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b) Pajak Objektif  

Pajak objektif adalah pemungutan pajak yang pada prinsipnya 

tidak mengindahkan kondisi WP, tapi kewajiban pajak orang 

pribadi dan badan secara objektif yang dimulai pada saat 

dipenuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan kewajiban 

membayar pajak seperti keadaan, perbuatan-perbuatan, dan 

peristiwa. Contohnya : karena seorang bisa memperoleh 

penghasilan di Indonesia, orang tersebut harus membayar 

pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. 

3) Menurut Lembaga Pemungutan 

a) Pajak Negara atau  Pajak Pusat 

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara. 

Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak: 

(1) Pajak Penghasilan 

(2) PPN 

(3) Pajak bumi dan bangunan 

(4) Bea materai 

(5) Bea lelang 

b) Pajak yang dipungut Bea cukai (Dirjen Bea Cukai) 

(1) Pajak daerah 
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Pajak daerah yaitu pajak dipungut oleh pemerintah 

daerah dan     digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah.
35

 

(2) Fungsi Pajak  

Menurut Achmad Tjahjoni dan Muhammad F.Husain, 

Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah 

pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. 

Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing 

fungsi tersebut. 

(3) Sumber Keuangan Negara 

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-

semata untuk    memperoleh uang sebanyak-banyaknya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik 

bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi 

sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk 

memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain 

fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan 

digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara 

seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-

sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan 

hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat 
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berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu 

negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan 

retribusi.
36

 

(4) Fungsi Mengatur atau non budgetair 

 

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak 

mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus 

dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut 

campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, 

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam 

sektor swasta. Pada alat untuk melaksanakan kebijakan 

negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya 

diluar bidang keuangan.  

 

f. Syarat Pemungutan Pajak 

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada 

warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak 

tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia,
37

 

antara lain; 
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a. Pemungutan pajak harus adil  

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan 

pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang 

dilakukan oelh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin 

kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk 

diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga 

kerahasiaannya bagi para wajib pajak. 

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 

perdagangan, maupun jasa.  

d. Pemungutan pajak harus efisien 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah 

daripada biaya pengurusan pajak tersebut.  

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
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Bagaimana sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam pengutan pajak tersebut. Sistem yang sederhana 

akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang 

harus mereka bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif 

bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 

pajak. 

 

g. Penerimaan Pajak 

Ketentuan penerimaan pajak daerah diuraikan pada penjelasan 

dibawah ini. 
38

  

Tabel 2.1 

Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang Diserahkan Kepada 

Kabupaten/Kota 

 

No. Hasil Penerimaan Pajak Diserahkan Kepada 

Kabupaten/Kota 

1. Pajak kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air dan 

bea balik nama kendaraan 

bermotor dan kendaraan di 

atas air 

Paling sedikit 30% 

2. Pajak Bahan Bakar Motor Paling sedikit 70% 

3. Pajak pengembalian dan 

pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan 

Paling sedikit 70% 

Sumber : Bratakusumah dan Sholhin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah    

Daerah 
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Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% 

untuk desa di wilayah tersebut dengan memperhatikan aspek 

pemerataan dan potensi antar desa.
39

 Bila hasil penerimaan pajak 

kabupaten/kota terkosentrasi pada sejumlah kecil daerah di kabupaten 

tertentu maka Instansi perpajakan dalam bidang anggaran yang telah 

ditunjuk berwenang menyerahkan kepada pemerintah agar dapat 

merelokasikan hasil penerimaan pajak tersebut agar merata di wilayah 

desa kabupaten yang sudah di anggarkan tersebut. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa distribusi penerimaan 

pajak di suatu daerah harus dilakukan secara merata dan berimbang. 

 

h. Mekanisme Pemungutan Pajak
40

 

Mekanisme pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas 

pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak. 

1) Stelsel Pajak 

a) Stelsel Nyata (Riil) 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 

Pertama, Objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka 

objeknya adalah Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan 

pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu 

setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu 
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tahun pajak diketahui. Kelebihan stesel adalah pajak 

didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga 

lebih akurat dan realitis. Kekurangan stesel nyata adalah pajak 

baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga: 

Kedua, Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak 

yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut 

belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. 

Ketiga, Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir 

tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan 

terpengaruh. 

b) Stelsel Anggapan (Fiktif). 

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai 

contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang 

pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang 

terutang tahun sebelumnya. Dengan stesel ini, berarti besarnya 

pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan 

atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan 

stesel Fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menganggu sampai akhir satu tahun, 

misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak 

memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur 
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dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya 

sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 

c) Stelsel Campuran.  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung  

berdasar keadaan yang sesungguhnya. 

 

i. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :
41

 

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat 

tinggal di wilayah Indonesia ( Wajib Pajak dalam Negeri) 

dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

 

 

                                                
41

 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8), Salemba Empat, Jakarta, 2014. hlm. 

25. 



42 
 

2. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak 

atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 

memperhatikan tempat tinggal Wjib Pajak. Setiap orang yang 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperolehnya tadi. 

3. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan 

dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di 

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan 

berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

 

j. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu 

:
42

 

1) Official Assement System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan 

para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau 
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tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur 

perpajakan) 

2) Self Assement System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dalam memungut pajak sepenuhnya berada di tangan 

Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, 

mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang 

berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari 

akan arti pentingnya membayar pajak. 

 

k. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 
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mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. 
43

 

Mekanisme dalam sebuah perpajakan memang seharusnya 

berjalan dengan baik, dimana sesuai dengan aturan Undang-undang 

yang telah diberlakukan dalam instansi perpajakan. Aturan yang 

terkadang disalah gunakan terhadap oknum yang tidak 

bertanggungjawab membuat mekanisme operasional yang sudah 

dibuat menjadi tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh 

karenanya dengan adanya mekanisme yang berjalan dengan baik 

dan secara teratur, dapat mengatasi pemungutan dan pengalokasian 

dana sesuai dengan ketentuan yang ada. 

 

l. Jenis-Jenis Tarif Pajak 

Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis, yaitu:
44

 

a. Tarif proposional (a propotional tax rate structure) yaitu tarif 

pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar 

pengenaan pajak.  

b. Tarif regresif (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak 

menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.  

c. Tarif progresif (a progressif tax rate structure) yaitu tarif pajak 

akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan 

pajak.  
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d. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan 

persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan 

pajaknya semakin meningkat. 

 

m. Penerapan Tarif Pajak 

Tabel 2.2 

Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang Diserahkan Kepada 

Kabupaten/Kota 

 

No Jenis Pajak Tarif Pajak Pengenaan Tarif 

1. Pajak Kendaraan 

Bermotor dan 

Kendaraan diatas Air 

5% Tarif pajak kendaraan bermotor 

dikenakan atas nilai jualnya 

serta faktor-faktor penyesuaian 

yang mencerminkan biaya 

ekonomis yang diakibatkan 

oleh penggunaan kendaraan 

bermotor misalnya kerusakan 

jalan dan lingkungan 

2. Bea Balik Nama 

Kendaraan bermotor 

dan kendaraan diatas 

air 

10% Atas nilai jualnya 

3. Pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor 

10 % Atas nilai jualnya 

4. Pajak pengambilan 

dan pemanfaatan air 

bawah tanah dan air 

permukaan 

20% Atas nilai perolehan air yang 

diambil dan dimanfaatkan 

antaralain berdasarkan jenis 

volume kualitas air, dan lokasi 

sumber air 

5. Pajak Hotel  10% Atas jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada hotel 

6. Pajak Restoran 10% Atas jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada restoran 

7. Pajak Hiburan 35% Atas jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar untuk 

menonton dan atau menikmati 

hiburan 

8. Pajak Reklame 25% Atas nilai sewa reklame yang 

didasarkan atas nilai jual objek 

pajak reklame dan nilai 
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strategis pemasangan reklame 

9. Pajak Penerangan 

Jalan 

10% Atas nilai jual tenaga listrik 

yang terpakai 

10. Pajak pengambilan 

bahan galian 

golongan C 

20% Atas nilai jual hasil 

pengambilan bahan galian 

golongan C 

11. Pajak Parkir 20% Atas penerimaan 

penyelenggaraan parkir yang 

berasal dari pembayaran atau 

seharusnya dibayar untuk 

pemakaian tempat parkir 

kendaraan bermotor. 

  Sumber : KPP Kedaton Bandar Lampung 

 

2. Pengelolaan Perpajakan Perspektif Ekonomi Islam 

a. Definisi Pajak Perspektif Ekonomi Islam 

Bahwasannya dapat kita ketahui pajak menjadi salah satu sumber 

pendapatan Negara yang paling besar, dan dilihat dari definisi pajak itu 

sendiri terlihat bahwa pajak sebenarnya hanya alat kepentingan oknum-

oknum terttentu terutama penguasa dalam Negara. Kondisi seperti itu tidak 

dapat dipungkiri, sebab definisi pajak yang sering dijadikan rujukan di 

Indonesia adalah memperlihatkan pemaksaan semata, seperti yang 

dikemukakan oleh tokoh pajak sebagai berikut : 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-

dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang 

artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, 
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atau membebankan, dan lain-lain. Pajak adalah pungutan yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak.
45

 

S.I. Djajadiningrat, mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaann ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
46

  

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhwi 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 Negara.
47

 

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah 

Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-

pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul 

mal tidak ada uang atau harta.
48

 

Dalam definisi yang telah dipaparkan diatas sudah jelas bahwasannya 

memang pajak adalah sumber pendapatan negara yang dimana memang 
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setiap individunya atau masyarakat yang berkelibahan harta diwajibakan 

atau secara memaksa untuk dapat menyisakan sebagian hartanya untuk 

disetorkan kepada Negara. 

 Yusuf Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang 

ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu 

pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, 

dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
49

 

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang 

dikemukakan oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada 

unsur-unsur syariah didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum 

lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi 

yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah 

yaitu:
50

  

1) Diwajibkan oleh Allah SWT. 

2) Objeknya harta. 

3) Subjeknya kaum muslim yang kaya. 

4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara. 

5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 

segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintahan). 
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b. Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut Islam 

Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan 

sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
51

 

(1) Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah 

tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh 

dipungut apabila negara memang benar- benar membutuhkan dana, 

sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan 

bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar- benar kosong.  

(2) Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain 

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

dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak 

memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. 

Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan 

ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan 

pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar 

unsur KKN.  

(3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, 

bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan 

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

bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, 

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

Qur‟an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai 
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menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan 

money politic.  

(4) Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala 

negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh 

bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, 

kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para 

ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta 

seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban 

dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan 

umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. 

 

c. Pajak  (dharibah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan terbesar di suatu     

negara, setiap warga negara yang patuh dengan peraturan pemerintahannya 

wajib untuk membayar pajak. Pajak merupakan sesuatu yang paling 

mendasar untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan di setiap negara. Pajak sangat menentukan bagi 

kelangsungan eksistensi pembangunan sekarang dan masa yang akan 

datang. 

Secara khusus hubungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat 

saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan antara ketiganya saling 

membutuhkan untuk kemaslahatan pembangunan suatu negara. Hal ini 

dapat di kaitkan dalam teori pajak yang sebenanrnya dalam islam pajak 
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yang sebenarnya dipungut setelah zakat. Akan tetapi, pajak yang 

pemungutanny dilakukan pemerintah dan di kelola agar dapat 

memeberikan timbal balik untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Disisi 

lain, Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan di 

bebankan kepada masyarakat apabila menjadi alasannya utamanya adalah 

untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 

mebiayai berbagai pengeluaran yang dalam setiap daerah, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. 

Perkembangan yang semakin maju membuat di setiap negara 

khususnya Indonesia dapat mengaplikasikan Ekonomi Islam yang 

mayoritas penduduknya beragama muslim. Bahwasannya, pajak 

(dharibah) yang dilihat sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi 

kontomporer mengartikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai 

yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 

mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung.
52

 

 

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut Syari‟at dalam hal ini 

membeedakannya dengan pajak konvensional sebagai berikut:
53

 

 Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh 

dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul 

mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 
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Berbeda denga zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi 

pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam 

perspektif konvensional adalah selamanya (abadi). 

 Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk 

seluruh warga tanpa membedakan agama. 

 Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan 

muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

 Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif 

konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti 

PBB. 

 

Dalam payung hukum Direktorat Jenderal (Ditjen) di Indonesia, 

pajak tidak untuk tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada 

berbasis syariah di Indonesia yang dimana telah terbit, yaitu peraturan 

pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan rencana Pajak Penghasilan 

(PPh) atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Oleh karena itu mulai tahun 

ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis 

syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal 
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dikenakan PP. Peneribatan peraturan pemerintah (PP) PPh Syariah ini 

merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
54

 

 

d. Sumber Perpajakan Perspektif Ekonomi Islam 

1. Anfal, Ghanimah, fa’i, dan Khumus 

Anfal disebut dengan kata lain adalah ghanimah, dalam hal ini 

beberapa ulama berpendapat seperti halnya, Ibnu Abbas dan Mujahid 

bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang-orang 

kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. 

Adapun ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari 

musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan 

kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati 

kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan 

tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung. Harta 

yang diambil kaum muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan 

tidak disebut ghanimah, melainkan dinamakan fay‟i. Ghanimah 

merupakan sumber pendapatan utama negara Islam Periode Awal.
55

 

Pada masa Rasulullah yang berhak mendistribusikan ghanimah 

adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah saw 

telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan 
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tidak kepada kaum Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, 

karena keduanya fakir. Rasulullah juga memberikan ghanimah kepada 

muallaf  pada perang Hunain dalam jumlah yang besar. Adanya 

Rasulullah membagikan sebagian harta perang kepada umat manusia, 

membuat terwujudnya kemaslahatan umum.
56

  

Fa‟i berarti mengambilkan sesuatu, dalam terminologi hukum fa‟i 

menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. 

Istilah fa‟i menunjukkan seluruh harta yang didapat  dari musuh tanpa 

peperangan. Dari sudut pandang pajak, seluruh tanah yang berada di 

bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 

tanah „usyr dan tanah fa‟i . Pajak atas tanah „usyr tidak dianggap kharaj, 

melainkan dianggap sebagai zakat dan ia diperuntukkan untuk tujuan 

amal tertentu. Disisi lain, pendapatan dari tanah fa‟i disebut kharaj dan 

digunakan untuk pembiayaan umum Negara. Jadi perbedaan dalam hal 

ini perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama pajak atas tanah. 

Akan tetapi, yang lebih jelas seluruh tanah yang berada dibawah 

kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara pak (anwah) atau tanpa 

peperangan atau perjanjian damai (shulh), merupakan tanah fa‟i.
57

 

Khumuz atau bisa disebut dengan rikaz (barang temuan) dan barang 

tambang. Dalam hal ini rikaz ialah harta yang terpendam (harta karun) di 

dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, dan lain-lain 

ataupun yang tersimpan dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari 
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zaman jahiliyah maupun zaman Islam di masa lalu. Barang tambang 

adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik 

berupa emas, perak, tembaga, tima dan sebagainya.  Rasulullah saw 

mewajibkan  dikleluarkan khumuz (1/5) dari harta tersebut untuk Baitul 

Mal.
58

  

 

2. Jizyah 

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum 

muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka 

kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin 

yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib 

diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd. 

Dzulhijjah). 

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap 

kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah Jizyah dari mereka. 

Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baliqh dan 

mampu membayarnya. Untuk besarnya Jizyah, tidak ditetapkan dengan 

suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan 

ijtihad khalfah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang 

wajib membayar Jizyah. Apabila Jizyah diberlakukan pada orang yang 

mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap 
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mempunyai hutang terhadap Jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan 

sebagaimana orang yang mempunyai hutang.
59

 

Golongan Pembagian Jizyah 

pada masa khalifah Umar.
60

 

 

No Kriteria Besarnya Nilai Sekarang 

1 Orang kaya 4 Dinar 17 gram 

2 Menengah  2 Dinar 8,5 gram 

3 Pekerja 1 Dinar 4,25 gram 

   Sumber : Gusfahmi, Pajak menurut Syariat  

 

3. Ushr  

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan 

barang perdagangan ahlu dzimmah dan kafir harbi yang melewati 

perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadits yang menjelaskan 

bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut ushr dari 

perdagangan yang melewati perbatasan mempekerjakan saya untuk 

memungut ushr (1/10) dan memerintahkan saya agar memungut ¼ ushr 

(zakat) dari perdagangan kaum muslimin.‟‟ 

Pada masa Umar dijelaskan bahwa, Gubernur Taif melaporkan 

bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi 

menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi . 

Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang 
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tawon mereka akan dilindungi. Dalam hal ini zakat yang ditetapkan 

adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk 

madu jenis kedua. Dana ushr inii dipungut secara wajib diperoleh dari 

kaum Muslimin dan didistribusikan kepada delapan asnaf  dalam tingkat 

lokal. Kelebihan disimpan di Baitul Maal pusat, dan akan dibagikan 

kembali.
61

 

 

4. khumus Rikaz (Barang Temuan) dan Barang Tambang 

Rikaz adalah harta yang terpendam (harta karun) didalam perut 

bumi, baik berupa emas, perak, permata, dll, ataupun yang tersimpan 

dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari zaman jahiliyah maupun 

zaman islam dimasa lalu. Barang tambang adalah segala sesuatu tang 

diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, 

tembaga, timah,dsb. Rasulullah SAW mewajibkan dikeluarkan khumus 

(1/5) dari harta tersebut untuk Baitul Mal. 

 

e.  Prinsip-Prinsip Perpajakan Dalam Ekonomi Islam 

Prinsip pajak adalah sebagai berikut: Pajak hendaknya “adil”, bisa 

dibuktikan adanya persetujuan umum terhadap usulan yang yang disebut 

“adil” dan mendapatkan kesepakatan. Dikenal dua konsep terpisah 

mengenai keadilan: keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan 

horizontal berarti bahwa setiap orang dengan keadaan yang sama haruslah 
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diperlakukan secara adil, sementara keadilan vertikal berkenaan dengan 

keadilan di antara orang-orang dengan keadaan yang kita maksud termasuk 

pendapatan dan kekayaan, akan tetapi tidak ada persetujuan umum 

bagaimana pendapatan dan kekayaan harus ditetapkan untuk tujuan-tujuan 

pajak. Keadilan horizontal kemudian berkaitan dengan keadilan di antara 

orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama. Tidak berarti 

bahwa dua orang dengan pendapatan dan kekayaan yang sama harus 

membayar sejumlah pajak yang sama. Pajak seharusnya cukup sederhana. 

Sehingga mereka yang dikenai pajak dapat memahaminya, biaya-biaya 

pungutan pajak (pemerintah dan pembayar pajak) hendaknya serendah 

mungkin sesuai dengan tujuan lainnya, Pajak harus dirancang untuk 

meminimalkan penyimpangan berbahaya yang disebabkan pajak tersebut.
62

 

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran 

negara, dengan adanya kesempuranaan yang ada, pemerintahan negara 

Islam seharusnya tidak perlu lagi membuat penerimaan dan pengeluaran 

(baru) setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan 

langsung oleh Allah Swt.  Dalam hal ini adapun prinsip perpajakan dalam 

Ekonomi Islam dijelaskan sebagaimana halnya penerimaan pengeluaran 

negara memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil amri. Prinsip 

perpajakan yang dilihat dari penerimaan Negara yakni sebagai berikut :
63
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a. Harus adanya nash dari alquran dan al hadits yang memerintahkan setiap 

sumber pendapatan dan pemungutannya. 

b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan Non 

muslim. 

c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan 

makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. 

 

Adapun prinsip perpajakan yang dilihat dari pengeluaran Negara 

menurut sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
64

 

a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan 

langsung oleh Allah Swt. 

b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan 

semula kenapa ia dipungut. 

c. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada 

atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat 

adanya harta. 

d. Pengeluaran negara yang harus hemat.  

 

e. Pemberdayaan Dana Pajak dalam Islam 

 

Optimalisasi pajak adalah bagaimana mendayagunakan dana pajak 

menjadi tepat guna dan tepat sasaran, yaitu tepat guna yang berkaitan 
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dengan program pendayagunaan sehingga mampu menjadi solusi terhadap 

problem kemiskinan. Sedangkan satu sisi lain yang harus kita lihat berkaitan 

dengan penerima dana pajak yang disalurkan tepat sasaran . Dalam konteks 

Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang besar sekitar 40 juta jiwa, 

maka dari itu fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima 

pajak. 

Sayangnya program pengentasan kemiskinan yang ada kebanyakan 

masih bersifat kuritatif (bagi-bagi habis) dan konsumtif. Program belum 

mengarah kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan. 

Persoalan pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program ditujukan 

untuk menangani sampai akar permasalahan bukan gejalanya saja. 

Menurut Mubyarto menyatakan bahwa : 

“Solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan sistem ekonomi yang 

lebih berpihak kepada rakyat kecil (usaha kecil). Apabila ekonomi rakyat 

kuat maka ekonomi nasional juga menjadi kuat. Krisis moneter yang terjadi 

adalah akibat dari sistem ekonomi yang hanya dikuasai oleh sekelompok 

perusahaan-perusahaan besar.”
65

 

   

Pada umumnya permasalah yang mendasar dialami oleh usaha kecil 

adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses pasar dan 

keterampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program pemberdayaan 

pajak harus ditunjukkan kepada usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan 

usaha kecil tersebut. 

Adapun Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak 

menurut Islam diatas, Adiwarman Karim menerangkan bahwa ada lima 
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nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian 

Islam, yaitu:
66

 

 

1. Tauhid (Keimanan) 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan 

ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan 

hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya 

tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap 

hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan 

pembelanjaannnya (Tauhid rububiyyah). Untuk itu para pelaku ekonomi 

(manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, 

termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan 

hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang 

bersifat etik dan moral (Tauhid uluhiyyah). 

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan 

sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk 

menyembah-Nya. Segala aktivitas yang mereka lakukan termasuk 

aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan 

dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui 

Alquran, Hadits, maupun Ijma‟. Oleh karena itu, manusia akan 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada 

Allah. Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai 
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dengan hukum syara‟ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-

hukum syara‟. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri 

sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) 

yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-

Baqarah Ayat 188, sebagai berikut:
67

 

 

                         

                          

Artinya: 

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan 

jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan 

harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 

jalan dosa, padahal kamu mengetahui” 

 

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun 

mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut 

syara‟, yang telah ditujukan oleh dalil-dalil syara‟ yang rinci. 

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai 

tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan 

kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah 

kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib 

mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa 

dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang 
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kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh 

mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. 

 

2. Musyawarah  

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, 

sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang 

menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan 

seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus 

menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya 

memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah dalam 

menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah 

dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya 

dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.
68

 Oleh karena itu, 

pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana 

kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga 

memiliki indikator transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki 

sikap keterbukaan kepada masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan 

keputusan yang dijalankan dalam sistem ekonomi. Transparansi ini 

dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa 

yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara. 
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3. Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan 

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan 

merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan olek pelaku 

ekonomi. Perlunya hal ini berulangkali ditegaskan dalam Al-Quran. 

Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk 

tercapainya kesejahteraan masyarakat.  Keadilan dan keseimbangan 

ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang 

melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan 

tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran 

teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak 

didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 

merugikan orang lain atau merusak alam.  Allah menegaskan bahwa 

Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam 

firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah Ayat 8:
69

 

                              

                           

 

Artinya: 

”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak 

memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 

kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 
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Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang 

lainnya sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia 

sehingga kondisi ini tidak akan menunjukkan adanya nilai 

keseimbangan dalam bersaing di dalamnya. Prinsip pemungutan pajak 

dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus 

menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai 

kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting 

disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, 

baik Muslim maupun non-Muslim.  Hal ini sesuai dengan firman 

Allah Swt dalam QS Al-Baqarah Ayat 219 : 

 

                            

                          

                 

Artinya: 

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 

khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat 

dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi 

dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka 

menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka 

infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yang 

diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” 
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4. Kebebasan 

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai 

kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya 

sepanajang manusia dapat mempertanggungjawabkannya kepada 

Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal 

pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk 

melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah 

Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah 

diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam 

mengembangkan kegiatan ekonomi. Dalam nilai kebebasan 

terkandung pula nilai kejujuran (shiddiq). Nilai kejujuran harus 

dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan 

aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan 

manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi 

namun setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan 

aturan dan ajaran yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah 

Swt maupun berasal dari pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran 

ini akan menjadi salah satu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan 

nantinya. 
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Artinya : 

“ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

(kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) 

yang sangat kuat”. (QS An-najm : 4-5)
70

 

 

 

5. Amanah  

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi 

misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia 

sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini 

akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung 

jawab pada setiap individu muslim. Pertanggungjawaban mempunyai 

arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas 

segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan individu 

dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan 

masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar 

anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental 

dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung 

jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Diterangkan dalam 

ayat dibawah ini : 
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Artinya : 

“ (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk 

mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. 

Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-

tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari 

apa yang mereka telah diperingatkan dengannya dan kamu 

Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan 

mereka “(Qs. Al Maa‟idah : 13)
71

 

 

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk 

menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia  

haruslah menanamkan nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga 

masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk 

dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya.
72

 

Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan 

yang diberikan masyarakat tersebut. Dijelaskan pada ayat dibawah ini 

tentang  seseorang yang melanggar tidak menepati janji atau tidak 

amanah dalam melakukan segala sesuatu aktivitas, terutama dalam 

bidang perekonomian. 
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