
PENDAETJLUAN ..

Zakatadalah ibadah maliyah Ijtimaiyah (ibadah yang

'keuangan) dan meruPakan salah

berkaitan dengan ekonor'nt 
-rai fungsi penting

satu dari lima rukun Islam yang mempun)

dalam sYari'ah Islam' '9n"''":-1-::il ffiil:::
kewajiban zakat bersaura kewajiban sna

firman Alrah dalarn Al-qur'an surat An-nisa' ayat 77 :

a;{ J\ I-f i-l ari'alr t-,#i
"niot+tryt7 APama EI"

:

...Dirikanlatrshalatdanbayarlahzakat,,(Departemen'Agama

1959: 131) :

Ayat Al-qur'an tersebut di atas menunjukkan d;nean

tesas' t "';' ;";' t * " 
p el aks an a"" =:1",t- : 

t t;T':t- 
i::: 

tn 
"

shalat berfungsi sebagai bukti pengabdian d'an kepaiuhan

kepada AllahSwt" serta sebagai pencegah dari perbuatan keji

darrmunkar,makazakatdirnaksudkansebagaiRembersihjiwa
Uagi Yang menunaikannya'

Begitupentingkedudukanzakatdalalnrangkaianpokok-

pokok '3t'ot 
Islam' sehingga sejak Pe-rtarna kali 

'seorang
belajaragamalslatn'makasejakitupulalahiadiperkenalkan
limapokokkeislanrandan,salahsatudiantarayanglima.itti
adalah zakat'

Tujuan utatlla diwajibkrtn zakat o:lt utnat ttlrr:]:::^t"n

utrtuk mencegah problern 
. :*rr'iskinarr' Iteratakan

,ri1.n^*t "1"i' 
i''' grntkan kesej atrtelakan ut'nat cltltr n egarit
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Disamping itu' bagi umat Is1am di Inclonesia selain

diwajibkan memb ayat zak^1t' j'gu diwajibkan membayar

pajak. Zakat adalah kewajibar- yarrg harus ditunaikan atas

dasar Al-qur'an dan As-sunnah' sedangkan pajak adalah

kewajibanatasdasarketetapanulilamri'yaknipemerintah
yarLgtelah dibenarkan oleh syari'ah Islam atas dasar prinsip

untuk kepentingan umum 
tr-benar ingin-'-tt 

rrr,.rk itu, bagi umat Islam' kalau ingin bena

-""j;;;-;; ai berasama vans taat terhao': 
::::: 

agarna dan

loyal terhadap gancasila' beban komulatif b-etPa zakat dan

pajak atas dasar keadilan umurn CLaw Justice)' perlu dicari

alternatif pemecahannya untqk meringankan pebq: 
:T::::;

.lam di .Indonesia karena rnengingat_ or.l*tt'Indonesta

seluruhnru tu"Ou metnandang agama dan kepercayaannya

harus ikut bertanggung jawab atas te1]rasiln:l pembangunan '

nasional yalrg bertujuan mewujudkan .*1.t'utukat 
adil

makmur yangmerata niateriel dan spirituil berdasarkan

Pancasila (Masifuk Zuhdi 1993 : 220)

Firman Allah dalam Al-qur'an surat At-taubah 'ayat'71

disebutkan :"'";;; t-.frr gU-rt fh11 t-'-At'l 'f4!
i+t.a]r Gt--i{t f ity,..i-r-dl*
lfr i*'tt 4t o)'*u ii{lt oi?-sr '- r$'-i* alJt o1 art na'a--loa

..Dan orang-orang yanq beriman' lelaki dan perempuan'

sebagian mereka rnenjadi et";i;;; bagi sebagian vang lain'

nrereka rnenylrrurr (rne.gerr^l^""irr,.t *lYttf' mencegah

clari yang "'""1[*'- "''enailitir. 
stratat' lllellunaikan ztrkat' d*tr

mereka taat kepacla Allah a"'"l 
'n"'i;'tyn- "t"t"ka'itu 

akan diberi

rarrmat oleh Allah; Sesrrn**,,ir;;;''eirnr, mal'ra perkasa' lagi

trralra bijaksana" (Departc"te't A[o''' RI l9s9 : 291)
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Dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat ini

hampir-hampir tidak ada suatu kegiatan yang tt:":

rnembutuhkan biaya, antara z-akat dan pajak meskipun tidak

bisa dijadikan satu, kedua-duanya merupakan sumbel dan'a

y4ngpada intinya adalah mensejahrterakan bangsa'

. Sikap kebersarnaan, gotong royong' sekaligus tnernbhntu

memikirkan naSib dan kehidupan Qrang ttin ad'alah

;;r;*an inti dari kesadaran da.lam keikhlasan membavar

zakatdan pajak sebagai wujud ditegakkannya keadilan sosial

(Muhammad SYaikhu 1994: 2)

: 
Zakxdisamping membina hubungan dengan Allah akan

menjembatani dan mernperdekat hubungan kasih sayang

afltara sesama manusia, dan mewujudkan kata-kata bahwa '

Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong

yanglemah dan yang kaya membantu yang miskin' 
:

Zakatbila ditinjau dari. segi dalam penggunaannya' dapat

merealisir dengan dasar.yang hendak dicapai oleh pajak

bertingkat daram rnemperkecil perbedaan antara yaflg kaya

danyangmiskin,danuntukmeningkatkantarafhidup

FIal itu karena kebanyakan orang Iang melnpero'1

manfaat zakat ialah mereka yang tidak mempunyal '

penghasilan atau berpenghasilan rendah seperti; Fakir miskin'

frurrUu sahaya, orang yang ingin merdeka" orang yang sedang

;";;;,q ;^ orhng vans''sedang dalam perjalanan' '

f"Ulrryokan pajak itu'dipungut dari mdreka yang kaya

untuk dikembalikan lagi kepa$a rner"ot..1"'1: t:::^\
pelayanan rneskipun tidak secara langsung diberikan. negara'

kepada mereka, Llmpamaqya Inemttngut pajak itu sebagian

besar dipergunakan untuk rnembiayai pengairan' rehabilitasi
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B.

tanah dan lain-lain'

Adapun zak:at, adalah berupa kewajiban ymrg dleulgut

dari oran g kaya yarrg diberikan kepada yan;g miskin' Dan

kepada L"r"ku 'yang membutuhkan melaksanakan

kepentingan umm baik untuk kepentin gar- agarr,a Isla'm

maupun rLegara' Oleh karena itv zakat dipungut dari orang

*uyu untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin'

Zakatjuga berfungsi untuk memperkecil perbedaan si

kayadan si miskin, dan melaksanakan keseimbangan' Dengan

demikian zakatpun telah melaksanakan dan mencapai tujuan

yanghendakdicapaiolehpajakbbrtingkatmeskipuntidak'
menggunakan bentuk dan nam a yfrrg resmi (Yusuf Qardawi'

1991: t50S)

Sementara itu, bagi rrias yarakat muslim Tionghoa di

Kotamadya Surab aya yarrg melaksanakan zakat' termasuk

)^o^, pror".i maupun yang membayar pajak'' menurut

informasiyangadabelumefekti{padahalfungsidanpajak
sangat penting bagi kemasyarakatan umat rnaupun bangsa'

. Masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya, yarr.g sudah

membayar zakat dan pajak sejauh mana kesadarannya dalam

. rnelaksanakan perlu diteliti . Persoalan ini tiinbul'apakah zakat

itu sama, dan jika sam a, apa berarti jika sudah membayar

pajak, maka zakat tidak perlu lagi dibayar atau sebaliknya'

. IJntuk mengetahui lebih lanjut' maka perlu diadakan

penelitian dalam masalah ini'

Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas'

dapat diketahui bahwa di dalamnya terdapat permaslahan-

p.r*.ratahan pokok yang ingin dikaji secara mendetail dan



C.

,

rinci berdasarkan'ilmu syari'ah sebagimana dalam hal-hal

berikut yaitu "*onsepsi Masyarar<a1{usfi1 fionghoa di '

I(6tanradya Surabaya Tentang Zakat Profesi Serla

kaitannYa dengan Pajak"'

Meugingat pihak-pihak yang berkaitan langsung d;n8an

zakatprofesi dan pajak adalah'orang Islam' maka pembahagan

,", o*r.:*r*rrt lnenggunakan petunjuk pokok hukum Is-

lam yaitu Al-qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan

pendaPat Para ulama'

Pembatasan Masalah

diPaParkan tersebut di atas
Dari Permhsalahan Ya.ng

dinilai uurrm, um.rin, sehingga perlu'aiaaatair pembateisan"

,m-asarah, guna memperoieh peimbahasah i,an1 mengarah

padatujuannYa' ' ' :

. Adapaun pembahasan masalah yang 'dimaksud 
ad'alah

sebagai berikut :

- Dari segi subyek : Adalah masyarakat muslim Tionghoa'

- Dari segi tempat : Wilayah Kotamadya t:tub"'i,

- Dari segi aktifitas: Masalah zakat profesi dan pajak

Dari pembatas,an masalah tersebut di atas' dapat

disimpulkanbahwadalampernbahasaninipadapetnahaman'
masyarakat muslim Tionghoa di Kotam*dy:.Surabala

tentangzakatprofesisertakaitannyadenganpajak

Perumusan Masalah

l. Sejauh mana kesadaran rrlasyaraklt muslim Tionghoa

' dalam melaksanakan zakat profesi?

D.
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2- Bagaimana pendapat masy arakat muslirn Tionghoa di

Kotamadya Surabaya tentan g zakar profesi dan pajak?

3. Bagaimana hubungan antara kewajiban membayar zakai

dan kewajibzur rnernbaYar Pajak?

4. Bagaiman tinjauan hukum Islarn terhadap perlaksanaan

zakat profesi dan pajak bagi masyarakat muslim

Tionghoa di KotarnadYa SurabaYa?

E, Tuiuan Studi '

Sejalan dengan pertanyaan tersebut di atas tujuan studi

. adalah sebagai berikut :

1. {Jntuk mengetahui sejauh rrana kesadaran masyarakat

muslirn Tionghoa di Kotarnadya Surabaya dalam

melaksanakan zakat Profesi'

2. Untuk tnengetahui pendapat rrrasyarakat muslirn Tion-

ghoa di Kotamadya Surabaya tentang zakat profesi dan

Pajak'

3. Untuk rnengetahui pendapat masyarakat muslim Tion-

ghoa di Kotarnadya Surabaya apakah sesudah

membayar pajak maka zakat tidak perlu lagi untuk

dibaYar' atau sebaliknYa'

4. Untuk tnenetapkan pelaksanaan zakat profesi dan pajak

menurut Pandangan Islarn'

F. I(egunaan Studi

' 
Pergunakan

1. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat di

sebagai tarnbahan ilrnr-r bagi diri penulis dan peneliti

lainnya yang berkornpeten clalatn masalah ini serta para
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Pembdca ulrrumnya'

2- Diharapkan pula untuk merulnuskan program

a' khususnya Yang berkenaan
pembinaan beragamu' :":.::"' 

*,'^,,1 
i^-,,+airrq'haq'

dengan rnasarah zak:* profesi dan pajak, terutama.'bagi

lnasyarakat rnuslitn Tionghoa di Kotainadya Surabaya'

G. Pelaksanaarr Penelitian

Lokasi/daerah Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil O"l +i:yarakat

muslim Tionghoa yarlg tergabung dalatn or8anisas,:f:

disebut dengan "Pembina Iman Tauhid Islam" (PITI)'

Kotamadya Surab aya yang'berlokasi di Islamic Centre

t.

(Pusat Pengembansan Islam) lantai 
:-1!1": 

dengan

mengambil lokasi tersebut karena anggolanya mayoritas

' - uslim Tionghoaorang-oratg m

Populasi dan samPel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat

muslirn Ti.onghoa di Kotamadya syrabaya yang

tergabung dalam "Pernbina Iman Tauhid Islarn" (|ITI)

yangmelaksanakan zakat nrofe.si 1T,o1:or-^ r .-.a*& .

Sedangkan sebagai' sarnpel adatah ?O orang' yaflg

diambilnya secara acak dari seluruh anggota PITI ypng

tercatat dalam anggota sebanyak 183 orang'

SubYek Penelitian

" YanS mqnjadi subyek dalam penelitian iii alatal

masyarakat muslim Tionghoa di KotoTol'o- Surabaya

yang telah memperoleh penghasilan dari profesi dan

sekaligus ,r,tlaksanakan pajak' yang tergabung dalarn

PITI.

1.

2.

J.
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4. pata Yang berhasil digali

. AdaPun data-data berhasil digali dalam
y aflg

penelitian ini' hdalah :

a. Tenta-ng pengetahuan masyarakat muslim Tiongho4

di Kotam adyaSurabaya dalam melaksanakan zakat

5.

Profesi dan Pajak'

b. Tentang PenetaPan dalam

, dan Pajak'

c. Hal-hal Yar'g menYangkut

membaYar zakat Profesi dan

Pajak'

Surnber data

Tergamb ar padajenis .data tersebut di atas' tnaka

' dapat diperoleh dari responden rnasing-
sumber datanya 

rakat rnuslim Tionghoa
masing Yang terdiri dari rnasYar

;; ,;;;riru Surabav a va.,,s' rnelakbanakdn Zakat

profesi dan Pajak

Tehnik Penggalian data

Surnber data dalam pelaksanaan penelitian 
' 
ini

adalah sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Yaitu kornunikasi secara langsung

O"rr*un responden dan informan'

memberikan zakat Profesi

tentang kewajiban

kewajiban rnembaYar

b. Angket
Yaitu daftar Pertanyaan

resPonden masing-masing'

c. Dokurnenter
Yaitu. mengLlrllpulkan clata-data dari dokutnen yang

dibahas'

6.

antara Peneliti

yang dijawab oleh
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d. Metode analisis data

Dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

dengarr tahap-tahap sebagai berikut :

1). Editing

Yaitu pengolahan data' guna rnemperoleh kejela-

san, kesesuaian' dan kelengkapan data"

.)\ Pengorganisasian data/')' 

"^t,lt 
r""*^ rnelnperoleh diskripsi sesuai dengan

paparan dalarn perufirusan masalah'

3). Analisis terhadap orgall'sasi data yang sudah 
'

tersLrsun sedernikian rupa' guna tnetnperoleh

diskripsi tentang zakat profesi dan pajak' ketnudian

. diharapkan melnperoleh kesirnpulan dalam rangka

Perumtlsan rnasalah'




