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MOTTO 

 

“Jadilah jiwa yang jujur sekaligus mampu dan selalu bermanfaat 
bagi jiwa lain. Dengan terus berbuat baik walaupun sederhana. 

Jangan sesekali berharap, karna balasan tidak hanya dari sesama 
raga dan jiwa tapi mutlak dari sang pencipta. Yakinlah.”  

-RisaNengtyas, 2019 

 

 

 

 

“Kita bukan orang kaya, jadi kamu harus lebih pintar. Nothing in life 
comes for free. You have to work to get it!” 

-My Mother, 2015 
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RINGKASAN 

Risa Umami Nengtyas, 2019. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak atas 

Fasilitas Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 

dalam Meningkatkan Kepatuhan. Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak, 

184 hal+ xiv. 

 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat pengetahuan wajib pajak 

di Universitas Brawijaya atas pemanfaatan zakat penghasilan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak sekaligus melihat dampat yang timbul dari adanya tingkat 

pengetahuan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan 

wajib pajak di Universitas Brawijaya atas fasilitas zakat penghasilan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak dan bagaimana dampak dari tingkat 

pengetahuan atas pemberian insentif berupa zakat penghasilan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode 

analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman. 

 

Penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas 

Brawijaya bahwa 1 dari 6 wajib pajak di Fakultas di Grade A memiliki tingkat 

pengetahuan hanya pada level mengetahui. Sementara 5 lainnya di Fakultas 

Grade A, B dan C tidak memenuhi tingkat awal didalam level pengetahuan.  Hal 

itu disebabkan oleh faktor pekerjaan, dimana kurangnya informasi dan sosialisasi 

di lingkungan pekerjaan yang membuat wajib pajak dan rekan sekantor kurang 

mengetahui hal tersebut. Selain itu dampak tingkat pengetahuan atas pemberian 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perhitungan, penyetoran, 

pelaporan pajak terhutang. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak pernah 

melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhutang sendiri 

melainkan langsung menerima penghasilan bersih dari bendahara. Selain itu juga 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari kebijakan ini sehingga tidak mampu 

menerapkannya. 

 

Kata kunci: Zakat Penghasilan, Tingkat Pengetahuan, dan Kepatuhan Wajib Pajak 
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SUMMARY 

Risa Umami Nengtyas, 2019. Level of Knowledge of Taxpayers on Zakat 

Income Facility’s as a Deduction from Taxable Income in Increasing 

Compliance. Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak, 184 things + xiv.  

 

This study discusses how the level of knowledge of taxpayers in Universitas 

Brawijaya on the utilization of income zakat as a deduction from taxable income 

while seeing the impact that arises from the level of knowledge in increasing 

taxpayer compliance. The purpose of this study was to find out and analyze the 

level of knowledge of taxpayers in UB on zakat income facilities as a deduction 

from taxable income and how the impact of the level of knowledge on providing 

incentives in the form of income zakat as a deduction from taxable income in 

increasing tax compliance. This study uses a type of qualitative research with a 

descriptive approach. The analytical method used is the data analysis method 

model Miles and Huberman. 

 

This study shows the level of knowledge of taxpayers in Universitas 

Brawijaya that 1 in 6 taxpayers in the Faculty in Grade A have a level of 

knowledge only at the level of knowing. While the other 5 in the Grade A, B and 

C Faculties do not meet the initial level in the knowledge level. This is caused by 

work factors, where lack of information and socialization in the work environment 

that makes taxpayers and co-workers less aware of this. In addition, the impact of 

the level of knowledge on the provision of tax incentives in the form of zakat 

income as a deduction from taxable income turned out to have no effect on 

compliance with calculations, deposits, and reporting tax payable. This is because 

taxpayers never make calculations, deposits, and report tax payable on their own 

but directly receive net income from the treasurer. Besides that, it was also caused 

by a lack of knowledge of this policy so that it was unable to implement it. 

 

Keywords: Income Zakat, Knowledge Level, and Taxpayer Compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepatuhan pajak merupakan suatu masalah penting di Indonesia terkait 

dengan pencapaian target penerimaan pajak. Hal tersebut terutama masalah 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Lisi, 2015). Wajib pajak orang pribadi jauh 

lebih tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada wajib pajak 

badan (Jimenes dan Iyer, 2016). Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi 

tersebut dapat menghambat proses pencapaian target penerimaan pajak. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase kontribusi wajib pajak orang pribadi terhadap total 

target penerimaan pajak yang selalu menurun sejak tahun 2011 hingga 2015 (DJP, 

2015:5). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011 sampai 2015 

Tahun 
Keterangan 

Presentase 
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan 

2011 763,6 742,6 97,2% 

2012 885,0 835,3 94,4% 

2013 995,2 916,2 92,1% 

2014 1.072,3 981,9 91,6% 

2015 1.294,3 1.061,2 82,0% 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2015:5). (Diolah oleh Penulis, 2019)  

Wajib pajak yang patuh menurut Rahayu (2013:138) adalah wajib pajak yang 

taat, patuh, dan tunduk serta melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang 

baik dan benar. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan dua indikator 

menurut Rahayu (2013:138), yaitu kepatuhan formal dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepatuhan meterial 
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dalam menghitung pajak terutang dengan benar, menyetor pajak terutang tepat 

waktu, dan melapor pajak terutang tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan. 

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan, salah 

satunya adalah pemberian keringanan melalui insentif pajak (Darussalam, 

2017:20). Hal tersebut didukung oleh penelitian Hamida et al., (2015), 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya keringanan 

pembayaran pajak. Pemberian keringanan pembayaran tersebut dapat 

dimanfaatkan wajib pajak untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

(Wiwoho et al., 1991:29). 

Pengurangan zakat penghasilan pada PKP diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Wu dan 

Yang (2014), yaitu bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan 

dalam konteks PPh secara umum. Peningkatan kesejahteraan atas pemberian 

insentif pajak ditujukan kepada pembayar zakat penghasilan (Muzzaki) dan 

penerima zakat penghasilan (Mustahiq). Penerima zakat penghasilan akan 

menerima tambahan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup lainnya (Mutia dan Zahara, 2009). Menurut penelitian Andriani (2013), 

pemenuhan kebutuhan tersebut antara lain dapat berupa pengalih bentukan zakat 

kedalam beasiswa sehingga dalam jangka panjangnya dapat menanggulangi 

kemiskinan dan kesenjangan sosial.  

Selain adanya manfaat kesejahteraan bagi penerima zakat penghasilan, 

pembayaran zakat juga memberikan kesejahteraan bagi pembayar zakat itu 

sendiri. Hamida et al., (2015), menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan 
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bagi pembayar zakat dapat dilihat dari semakin tingginya insentif pajak. Hal ini 

dikarenakan zakat penghasilan dapat menjadi pengurang pembayaran pajak yang 

mengakibatkan take home pay yang diterima pembayar pajak semakin tinggi. 

Semakin tingginya take home pay memberikan peluang bagi pembayar zakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak yang telah merasa sejahtera 

berdasarkan indikator tersebut akan terdorong untuk patuh dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan tujuan pemberian insentif pajak 

(Fikriningrum, 2012).  

Menurut Suandy (2016:19), terdapat 4 macam bentuk insentif pajak antara 

lain pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, 

pengurangan tarif pajak dan penangguhan pajak. Salah satu bentuk insentif pajak 

yang banyak dimanfaatkan wajib pajak adalah pengurangan dasar pengenaan 

pajak atau tax deduction. Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak beragama 

muslim merupakan salah satu bentuk dari tax deduction yang dapat dijadikan 

sebagai pengurang PKP (Wibisono, 2015:109).  

Adanya penerapan sistem self assessment memberikan peluang bagi wajib 

pajak dalam menentukan opsinya, yaitu untuk memilih mengurangkan zakat 

penghasilannya atau memilih untuk tidak mengurangkannya 

(bppk.kemenkeu.go.id, diakses 24 Desember 2018). Artinya, meskipun sudah 

memenuhi persyaratan untuk mengurangkan zakat penghasilan dalam PKP, tetapi 

ketika wajib pajak memilih untuk tidak mengurangkannya hal tersebut tidak 

menyalahi aturan. Namun wajib pajak telah menghilangkan kesempatan untuk 

menikmati fasilitas pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah.  
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Kewajiban membayar zakat bagi wajib pajak beragama muslim terdiri dari 

zakat fitrah dan zakat maal seperti zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, 

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan 

perak (zakat.or.id, diakses 16 Desember 2018). Namun, zakat yang dapat 

dijadikan sebagai pengurang PKP hanyalah zakat penghasilan. Hal tersebut 

menuntut adanya pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi beban ganda atas 

kewajiban dalam membayar pajak dan zakat, sehingga kedua kewajiban tersebut 

dapat dilaksanakan oleh wajib pajak tanpa memberatkannya (Logawali et al., 

2018). 

Zakat penghasilan sebagai pengurang PKP diatur dalam Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak No. SE–80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat Penghasilan 

dalam Perhitungan PKP, yang menyatakan bahwa zakat atas penghasilan yang 

dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang beragama muslim 

kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang PKP. BAZ merupakan 

badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas serta fungsi 

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (baznas.go.id, diakses 15 

Desember 2016), sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang 

dibentuk oleh masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat didalam 

pengelolaan zakat (Kemenag, 2013:59). Sementara itu, apabila masyarakat yang 

membayarkan zakat penghasilan selain pada BAZ atau LAZ tidak dapat dijadikan 

sebagai pengurang PKP.  
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Selain harus dibayarkan melalui badan amil, syarat zakat penghasilan untuk 

dapat dijadikan sebagai pengurang PKP adalah adanya bukti pembayaran zakat 

penghasilan. Menurut PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 

Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, bahwa wajib pajak yang melakukan 

pengurangan zakat wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat 

penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak saat 

dilakukannya pengurangan. Bukti pembayaran tersebut paling sedikit memuat 

NPWP pembayar, jumlah dan tanggal pembayaran zakat, nama BAZ atau LAZ, 

tandatangan petugas BAZ atau LAZ pada bukti pembayaran apabila pembayaran 

dilakukan secara langsung, dan validasi petugas bank apabila pembayaran melalui 

transfer rekening bank (bppk.kemenkeu.go.id, diakses 24 Desember 2018).  

Menurut Maksum (2009:111) pemberian zakat penghasilan biasanya 

dilakukan oleh wajib pajak yang berprofesi sebagai pejabat, pegawai negeri atau 

swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. 

Selain itu, menurut penelitian Duquette (2016) wajib pajak berprofesi tersebut 

ternyata lebih responsif terhadap pajak. Wajib pajak berprofesi dianggap lebih 

peka terhadap pajak karena memiliki tingkat pendidikan atau level pengetahuan 

yang lebih tinggi (pajak.go.id, diakses 24 Desember 2018).  

Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Pengetahuan pajak 

menurut Palil (2013), adalah  informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai 

dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau 

strategi tertentu. Menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130), tingkat 
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pengetahuan pajak dapat diukur dengan enam indikator yaitu 1) mengetahui, 2) 

memahami, 3) mengaplikasi, 4) menganalisis, 5) mensintesis dan 6) 

mengevaluasi. Pemilihan Taksonomi Bloom dalam penelitian ini mendeskripsikan 

tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yang diukur dan 

berfokus pada ranah kognitif (Tulasi, 2010). Hal tersebut disebabkan tujuan dari 

ranah kognitif itu sendiri sebagai proses mental yang berawal dari tingkat 

pengetahuan yang rendah ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi (Efendi, 

2015). Berkaitan dengan itu Taksonomi Bloom ini sudah diuji oleh beberapa ahli 

termasuk Notoatmodjo (2003) dan Sudjana (2005). Peneliti memilih Taksonomi 

Bloom karena lebih sesuai dengan kondisi akademisi dan juga sebagai wajib pajak 

di pendidikan tinggi. Adanya pengetahuan pajak secara tidak langsung akan 

membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 

2015). 

Pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui 

bahwa pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang PKP. Penelitian 

Muktiyanto (2008), menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan permasalahan 

paling utama didalam zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Hal tersebut 

dikarenakan lebih dari 50% masyarakat yang membayar pajak tidak mengetahui 

bahwa zakat penghasilan dapat dijadikan sebagai pengurang. Hal ini dikarenakan 

minimnya sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) kepada wajib pajak 

(Andriani, 2013). Hal tersebut juga dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan 

peraturan yang berlaku seperti Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang 

perlakuan zakat dalam penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). Berdasarkan 
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hasil penelitian Fitriani (2016), menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan 

membuat wajib pajak tidak membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ, 

sehingga wajib pajak tidak dapat mengurangkan zakatnya. Hal tersebut dapat 

dillihat melalui data dilapangan yang menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung 

membayar zakat penghasilannya selain pada BAZ atau LAZ, dimana ditunjukkan 

pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Pembayaran Zakat Penghasilan oleh Masyarakat Indonesia 

Penyaluran Pembayaran Presentase 

Secara Langsung 44% 

Masjid 36% 

Lembaga Amil Zakat 8,8% 

Badan Amil Zakat 6,67% 

Organisasi Lainnya 5% 

Sumber: Kemenag, 2013 (diolah oleh penulis, 2019) 

Tingkat pengetahuan mengenai pajak dan zakat ternyata juga terjadi didalam 

pendidikan tinggi. Universitas Brawijaya Malang merupakan pendidikan tinggi 

yang memiliki banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik 

di Universitas Brawijaya Malang memiliki jabatan fungsional mulai dari Asisten 

Ahli hingga Guru Besar, sedangkan tenaga kependidikannya memiliki jabatan 

mulai dari Pelaksana hingga Kepala Bagian. Institusi pendidikan tinggi diduga 

memiliki pengetahuan yang beragam terkait zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu disebabkan banyaknya 

sumber daya manusia yang beragam didukung dengan latar belakang pendidikan 

yang berbeda. Adanya sumber daya manusia yang beragam tersebut terdapat 

kemungkinan bahwa tingkat pengetahuan juga berbeda. Apalagi jika dilihat dari 

tingkat kepatuhan membayar pajak di Kota Malang masih cukup rendah sehingga 
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dengan adanya pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (suryamalang.tribunnews.com, 2017). 

Peneliti telah melakukan pra-riset melalui wawancara dengan Kurniawan 

Bendahara Universitas Brawijaya dan salah satu perwakilan dari narasumber yang 

berada pada Fakultas Grade A, B dan C di Universitas Brawijaya Malang, yang 

mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Akan tetapi belum digali lebih lanjut apakah benar-benar tidak mengetahui 

atau tidak mengetahui sebagian. Selain itu, belum digali lebih mendalam 

dampaknya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan wajib pajak tersebut. 

Kemudian penerapan zakat sebagai pengurang PKP di lingkungan Universitas 

Brawijaya juga belum terlaksana secara maksimal karena belum ada satu pun dari 

pegawai yang menerapkan fasilitas zakat penghasilan tersebut. Terlebih adanya 

peraturan yang jelas-jelas sudah berlaku tetapi belum berjalan dengan maksimal. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak atas Fasilitas Zakat Penghasilan sebagai 

Pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas Brawijaya atas 

fasilitas zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak? 
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2. Bagaimana dampak tingkat pengetahuan atas pemberian insentif pajak berupa 

zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara keseluruhan ditentukan untuk menjawab 

perumusan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian. Secara lebih rinci 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas 

Brawijaya atas fasilitas zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak. 

2. Mengetahui dan menganalisis dampak tingkat pengetahuan atas pemberian 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian tentang Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak atas Fasilitas Zakat 

Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam Meningkatkan 

Kepatuhan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik itu kontribusi 

akademis maupun kontribusi praktis. 

1. Kontribusi Teoritis 

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi Taksonomi Bloom dengan 

kaitannya dalam pengukuran tingkat pengetahuan wajib pajak yang 

berada dalam instansi pendidikan tinggi. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan informasi dan 

menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Universitas Brawijaya 

dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan wajib pajak di Universitas 

Brawijaya baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di Universitas 

Brawijaya untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat penghasilan 

dalam perhitungan PKP, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik 

kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun Badan Keuangan Fiskal pada 

umumnya dalam perumusan kebijakan serta Kantor Pelayanan Pajak dalam 

pelaksana kebijakan atas pemberian insentif berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP di masa mendatang terkait dengan tingkat pengetahuan wajib 

pajak di Universitas Brawijaya. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mempunyai maksud untuk mempermudah pembaca 

dalam membaca penelitian, dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang 

disusun sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendorong peneliti 

dalam melakukan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi 
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mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

dalam melakukan penelitian. Selain itu, berisi tentang dasar-dasar 

teoritis terkait tema yang diangkat oleh peneliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, 

fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

penyajian data dan pembahasan. Gambaran umum lokasi 

penelitian yang menyajikan sejarah umum lokasi penelian, visi 

dan misi, serta struktur organisani. Sementara hasil dan 

pembahasan menyajikan tentang analisis data. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis 

data pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Empiris 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai tinjauan studi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

tersebut yaitu, penelitian dari Muktiyanto (2008), Andriani (2013), Lisi (2015). 

Penelitian ini memiliki keterbaruan dari tiga penelitian terdahulu tersebut. 

Keterbaruannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang pengetahuan wajib 

pajak atas fasilitas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Selain itu penelitian 

ini juga meneliti mengenai dampak pengetahuan dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian terdahulu juga memiliki gap dengan penelitian ini yaitu 

pada fokus penelitiannya. Penelitian Muktiyanto (2008), hanya berfokus terkait 

zakat penghasilan sebagai pengurang pajak sedangkan penelitian ini selain 

membahas terkait dengan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak juga untuk 

mengetahui adanya zakat penghasilan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Hal itu diduga pada lingkungan Universitas yang lebih tinggi tingkat 

pendidikannya dapat mengetahui tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan dengan 

adanya zakat penghasilan tersebut. Penelitian milik Andriani (2013), meneliti 

mengenai pengurang pajak penghasilan pada Badan Amil Zakat, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada lembaga pendidikan. Pemilihan lembaga pendidikan 

dalam penelitian ini karena didalamnya terdapat banyak tenaga pendidik maupun 

kependidikan yang diduga mempunyai tingkat pengetahuan zakat penghasilan 
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sebagai pengurang PKP yang bervariatif karena memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini berusaha menyempurnakan 

penelitian yang dilakukan oleh Lisi (2015). Penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian kuantitatif yang memiliki keterbatasan untuk menggali 

pemahaman responden karena menggunakan kuesioner. Penelitian ini 

menyempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif karena sangat efektif 

untuk mengetahui tanggapan serta pandangan terkait dampak dan faktor 

penyebabnya karena peneliti melakukan wawancara secara langsung. Zakat 

sebagai pengurang PKP pada penelitian ini tidak cukup hanya menggunakan 

penelitian kuantitaif, sehingga peneliti akan menggali sejauh mana tingkat 

pengetahuan wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Beberapa 

hasil penelitian terdahulu untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut: 
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 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

Judul 
Peneliti  

dan Tahun 

Metode 

Penelitian 
Lokasi Fokus Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

Zakat sebagai 

Pengurang 

Pajak 

Muktiyanto 

(2008) 

 

1.Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

2.Sumber data: 

Sekunder 

3.Populasi: 

Pegawai 

Negeri dan 

Pegawai 

Swasta 

 

Penelitian 

dilakukan di 

Pamulang, 

Tangerang 

Selatan 

Untuk mengetahui 

tingkat 

pengetahuan 

Pegawai Negeri 

dan Pegawai 

Swasta dalam 

membayar zakat. 

Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa, sebagian 

besar pembayar zakat juga 

pembayar pajak. Namun lebih dari 

52% masyarakat yang membayar 

pajak dan membayar zakat tidak 

mengetahui bahwa zakat dapat 

dijadikan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak; dan 

pembayaran zakat cenderung tidak 

melalui BAZ atau LAZ karena 

aspek kepercayaan dan keyakinan. 

Penelitian Muktiyanto hanya  

berfokus pada tingkat 

pengetahuan PNS dan 

pegawai swasta dalam 

membayar zakat, sedangkan  

penelitian ini selain untuk 

mengetahui tingkat 

pengetahuan wajib pajak juga 

untuk mengetahui dengan 

adanya zakat penghasilan 

dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

Zakat Sebagai 

Pengurang 

Pajak 

Penghasilan 

pada Badan 

Amil Zakat 

Andriani 

(2013) 

1.Jenis 

Penelitian: 

Kualitatif 

2.Sumber data: 

Primer 

3.Populasi: 

Badan Amil 

Zakat (BAZ) 

Penelitian 

dilakukan di 

Surabaya 

Untuk mengetahui 

efektivitas 

manajemen zakat 

sebagai 

pengurang pajak 

di Badan Amil 

Zakat 

Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa pelaksanaan 

zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak belum 

maksimal karena kurangnya 

sosialisasi. Apabila zakat atau 

sumbangan keagamaan semakin 

besar maka masyarakat yang 

diuntungkan karena BAZ akan  

menyalurkan kembali dana yang 

diperoleh untuk kepentingan 

masyarakat. Misalnya 

menyediakan fasilitas kesehatan 

Penelitian Andriani berfokus 

pada efektivitas zakat sebagai 

pengurang pajak di BAZ, 

sedangkan penelitian ini 

berfokus pada dampak 

pengetahuan zakat 

penghasilan sebagai 

pengurang PKP dalam 

meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Perbedaan 

populasi penelitian dapat 

menjadi pengaruh terhadap 

hasil pengetahuan adanya  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul 
Peneliti 

dan Tahun 

Metode 

Penelitian 
Lokasi Fokus Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

     bagi mereka yang tidak mampu 

dan pemberian beasiswa bagi 

kalangan bawah, dampaknya akan 

lebih terasa di masyarakat 

sehingga memicu masyarakat 

untuk membayar pajak 

zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Pada BAZ 

sudah memahami  adanya 

pengurangan tersebut, 

sedangkan penelitian ini pada 

lingkungan Universitas masih 

minim pengetahuan zakat 

penghasilan. 

Tax Morale, 

Tax 

Compliance 

and The 

Optimal Tax 

Policy 

Lisi (2015) 1.Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

2.Sumber data: 

Sekunder 

3.Populasi: 

wajib pajak 

Penelitian 

dilakukan di 

Australia 

Untuk mengetahui 

pemahaman moral 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dengan 

adanya kebijakan 

perpajakan. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pemahaman pajak 

maka akan meningkatkan 

kepatuhan pajak. Sebaliknya 

apabila pemahaman pajak rendah 

akan berpengaruh pada kepatuhan, 

sehingga pemahaman pajak harus 

ditingkatkan disertai dengan 

adanya kebijakan pajak 

Penelitian Lisi berfokus pada 

pemahaman moral pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan adanya 

kebijakan perpajakan, 

sedangkan penelitian ini 

berfokus pada dampak 

pengetahuan zakat 

penghasilan sebagai 

pengurang PKP dalam 

meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Perbedaan lokasi 

penelitian dapat menjadi 

pengaruh pada pengetahuan 

adanya zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. 

 Sumber: Penulis (2019)
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B. Tinjauan Teoritis 

1. Zakat Penghasilan 

a. Pengertian Zakat Penghasilan  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ali (1988) dalam Ambara (2009:9), 

menjelaskan bahwa zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang 

islam yang wajib dikeluarkan atas Allah untuk kepentingan orang lain menurut 

kadar yang ditentukan-Nya. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal yang 

berupa zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil 

ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak (Maksum, 2009:111). 

Menurut Maksum (2009:111), zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan 

pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan 

sendirian maupun bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkan 

penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib 

zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, 

advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. Zakat penghasilan sejalan 

dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan 

mengembangkan harta serta menolong para mustahiq. 

Menurut Wiwoho et al (1991:180), zakat penghasilan hanya dikenakan pada 

penghasilan yang diperoleh melalui modal seperti pabrik, tanah, rumah, kendaraan 

bermotor, perabot dan lain-lain. Zakat penghasilan merupakan suatu objek pajak 
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yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final (Ambara, 2009:35). 

Zakat penghasilan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis zakat yang 

dapat dikurangankan dalam PKP karena tidak semua zakat bisa dikurangkan.  

b. Syarat Zakat Penghasilan 

Menurut Maksum (2009:118), pendapat ulama madzhab empat, syarat wajib 

dikenakan zakat profesi ialah harta yang diperoleh tidak kurang dari satu nisab 

dan mencapai satu tahun. Adapula sebagian ulama yang mewajibkan zakat 

penghasilan tanpa menunggu satu tahun. Artinya, zakat tersebut dikeluarkan 

setiap kali mendapatkannya. Pendapat ini diungkapkan oleh sebagian kalangan 

sahabat, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Mu’awiyah dan sebagian kalangan 

tabai’in, yakni al-Zuhri, Hasan Basri, Makchul, Umar bin Abdul Aziz serta 

pendapat al-Baqir, al-Shadiq, al-Nashir dan Daud al-Dhahiri. 

Qardlawi (1993) dalam Maksum (2009:118) mengungkapkan beberapa 

argumennya antara lain: 

1) Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak 

berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa 

diambil ketentuan hukum syara’ yang berlaku umum bagi umat. 

2) Para sahabat dan tabi’in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan, 

sebagian mempersyaratkan adanya satu tahun, sedangkan sebagian lain tidak 

mempersyaratkan.  

3) Pendapat yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi kewajiban zakat 

penghasilan lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dari pada pendapat 

yang mempersyaratkan haul. 
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4) Pendapat yang mensyaratkan satu tahun dapat menimbulkan perbedaan yang 

jelas tidak diinginkan oleh orang islam yang adil dan juga bertentangan 

dengan hikmah diwajibkannya zakat. 

Menurut Ambara (2009:35), adapun zakat dapat mengurangi pajak setelah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Zakat harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam 

dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama 

islam. 

2) Zakat dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah. 

3) Zakat yang dibayarkan atas penghasilan yang merupakan objek pajak yang 

dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. 

4) Zakat penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurang PPh pada tahun 

zakat tersebut dibayarkan. 

5) Melampirkan bukti pembayaran zakat atau fotokopi yang telah dilegalisir  

oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT 

tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan 

tersebut. 

Syarat wajib zakat seebagai pengurang pajak ini digunakan untuk 

menganalisis berbagai macam pembayaran zakat yang sebagian besar tidak 

dibayarkan pada BAZ atau LAZ yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, dapat 

digunakan peneliti untuk menganalisis kelengkapan persyaratan atas pembayaran 
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zakat penghasilan. Dari adanya kelengkapan tersebut akan mempermudah peneliti 

dalam mengelompokkan kesesuaian zakat penghasilan sebagai pengurang pajak. 

c. Nisab dan Waktu Pembayaran Zakat Penghasilan 

Menurut Wiwoho et al (1991:178), presentasi zakat yang ditetapkan yaitu 

10%, 5%, dan 2,5%. Presentasi tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. 

Nisab zakat apabila telah mencapai seharga 85 gram emas murni. Nilai seharga 

tersebut dihitung setelah dipotong seluruh kebutuhan pokok dari pembayar zakat. 

Menurut Ambara (2009:56), wajib zakat akan membayarkan zakatnya setelah 

mencapai nisabnya dengan ketentuan telah mencapai nisab setara 520 kg beras 

dan besar zakat senilai 2,5%. 

Mengenai nisab, besar, dan waktu pembayarannya, ada dua pendekatan untuk 

zakat penghasilan (Maksum, 2009:122), yaitu: 

1) Setelah diperhitungkan selama satu tahun, nisabnya adalah jika pendapatan 

satu tahun lebih dari senilai 85 gr emas dan zakatnya dikeluarkan setahun 

sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. 

2) Dikeluarkan langsung saat menerima pendapat ini dianalogikan pada zakat 

tanaman. Jika ini yang diikuti, maka besar nisabnya adalah senilai 653 kg 

beras dan dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebesar 2,5% 

tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok (seperti petani ketika 

mengeluarkan zakat hasil panennya). 
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2. Insentif Pajak 

a. Pengertian Insentif Pajak 

Menurut Suandy (2016:19), insentif pajak adalah satu pemberian fasilitas 

perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri  untuk aktivitas tertentu 

atau untuk suatu wilayah tertentu (misalnya, untuk kawasan Indonesia Bagian 

Timur). Biasanya insentif pajak ini diberikan guna pembangunan ekonomi suatu 

negara khususnya di negara berkembang. Pemberian insentif pajak merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor 

dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan akan berdampak 

positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek 

multiplier terhadap perekonomian nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). 

Dengan demikian, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin 

meningkat. 

Insentif pajak merupakan suatu instrumen dari sistem perpajakan yang dapat 

dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi (Thuronyi, 1998). Beberapa 

kasus insentif pajak diterapkan sebagai kompensasi dari buruknya iklim investasi 

dari suatu negara yang antara lain dicerminkan dari kurangnya infrastruktur, 

ketidakpastian hukum dan rumitnya birokrasi (Thuronyi, 1998). Meski pada 

umumnya kebijakan tax incentives ini dilakukan oleh negara-negara berkembang, 

namun bukan berarti negara majupun tidak melakukannya. 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), (2010) 

mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi 

beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan untuk 
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berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Menurut Zee et al (2002:1497), 

mendefinisikan insentif pajak dari sudut pandang effective term insentif pajak 

didefinisikan sebagai a special tax provision granted to qualified investment 

projects that has the effect of lowering the effective tax burden measured in some 

way on those projects, relative to the effective tax burden that would be borneby 

the investors are, the refore, necessarily effectives. Dapat diartikan secara singkat 

yaitu insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak 

yang ditanggung oleh wajib pajak.  

Adanya zakat penghasilan bagi wajib pajak dapat dijadikan sebagai insentif 

dibidang pajak. Menurut Wu dan Yang  (2014), adanya kebijakan terkait insentif 

pajak diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan tetapi 

diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rachmawati dan 

Ramayanti (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tujuan pemberian 

insentif adalah untuk meningkatkan kepatuhan karena adanya pelayanan 

memuaskan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. 

b. Bentuk Insentif Pajak 

Tedapat 4 macam bentuk insentif pajak menurut Suandy (2016:19), antara 

lain yaitu: 

1) Pengecualian dari pengenaan pajak (tax exemption)  

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan 

bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan 

hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu 

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian 
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dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan 

sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis 

insentif ini adalah tax holiday atau tax exemption. 

2) Pengurangan dasar pengenaan pajak (deduction from the taxablebase) 

Biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat 

dikurangkan dari pendapatan kena pajak (taxable income). Jenis insentif ini 

misalnya dapat ditemui dalam bentuk double deduction, investment 

allowances, dan loss carry forwards. 

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah zakat penghasilan sebagai pengurang 

pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk fasilitas dari insentif pajak. 

Zakat penghasilan dapat menjadi insentif saat dilakukan pengurangan pada 

PKP nya apabila telah memenuhi syarat yang disebutkan diatas. 

3) Pengurangan tarif pajak (reduction in the rate of taxes), dan 

Biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis 

tertentu. Insentif ini berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku 

umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering 

ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif corporate 

income tax atau tarif witholding tax. 

4) Penangguhan pajak (tax deferment) 

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga 

pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu 

tertentu. 
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Sementara itu, klasifikasi dari insentif pajak menurut United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2010), adalah sebagai 

berikut: 

1) Reduced corporate income tax rate. 

Digunakan untuk mengurangi tarif PPh Badan. Pemerintah dapat menetapkan 

tarif PPh lebih rendah sebagai pengecualian dari ketentuan pajak umum untuk 

menarik wajib pajak dalam membayar pajak. 

2) Loss carry forwards. 

Merupakan salah satu kerugian pajak. Pemerintah menerapkan tarif PPh  yang 

lebih rendah untuk mengurangi tarif pajak efektif. Mekanisme pertama adalah 

memberikan investor untuk mengakumulasi kerugian pajaknya selama 

beberapa tahun untuk tujuan akuntasi. 

3) Tax holidays. 

Merupakan bentuk insentif pajak yang biasanya digunakan oleh negara 

berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi untuk 

mengundang investasi. Tax holidays menghilangkan kewajiban membayar 

pajak dari proyek investasi selama periode tertentu. 

4) Investment allowances. 

Tunjangan investasi merupakan pengurangan dari dasar PKP berdasarkan 

presentase tertentu dari jumlah investasi awal. Besarnya presentase ini 

tergantung dari kebijakan negara yang menerapkan insentif, semakin besar 

presentase yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang PKP, maka semakin 

besar pula manfaat yang diterima oleh penerima fasilitas. 
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5) Investment tax credit. 

Yaitu berupa pengurangan PPh badan yang harus dibayar oleh wajib pajak 

pada tahun tertentu, hal ini yang membedakan dengan investment allowances 

yang mengurangi pajak melalui penambahan biaya pajak pada tahun tertentu. 

Besarnya tax credit pada umumnya berupa presentase dari nilai investasi 

yang dilakukan oleh wajib pajak. 

6)  Reduced taxes on dividends and interest paid abroad. 

Insentif ini memberikan pengurangan tarif PPh atas deviden dan bunga yang 

dibayarkan ke luar negeri sebesar presentase tertentu. Pengurangan tarif pada 

deviden yang dibayarkan tersebut, maka beban oajak yang ditanggung akan 

menjadi lebih kecil.  

7) Deduction for qualifying expenses. 

Merupakan insentif pajak berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak 

untuk membebankan biaya-biaya tertentu dalam jumlah lebih besar daripada 

jumlah yang seharusnya dibebankan. Misalnya berupa tambahan pembebanan 

zakat penghasilan pada PKP. Insentif ini pada umumnya digunakan untuk 

mendorong wajib pajak agar melakukan kegiatan yang diberikan insentif ini. 

8) Zero or reduced tarrifs. 

Yaitu berupa pengurangan atau penghapusan tarif atas suatu pajak tertentu. 

Misalkan pengurangan atau penghapusan pajak atas impor barang modal atau 

peralatan lainnya pada proyek investasi yang mendapatkan fasilitas pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

9) Employment based deductions. 

Yaitu jenis insentif yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan terkait 

dengan memperkerjakan karyawan dengan kondisi tertentu. Misalkan pada 

investasi yang dilakukan di daerah terpencil, pemerintah memberikan insentif 

yaitu memperbolehkan pembiayaan atas pemberian berbentuk natura kepada 

karyawan.  

 

3. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh 

adalah taat pada peraturan. Kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-

aturan yang telah ditetapkan. Menurut Roth et al., (1989:21) dalam Richardson 

dan Sawyer (2017), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan 

dengan syarat melaporkan pajak berarti telah melakukan pembayaran utang pajak 

secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan kode pajak, peraturan, dan keadilan. 

Perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang berhubungan dengan dasar 

psikologis individu (Pukeliene dan Kazemekaityte, 2016). 

Sementara Erard dan Feinstin dalam Devano et al (2006:110), mendefinisikan 

bahwa kepatuhan pajak adalah menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa 

bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas 

pajak yang mereka tanggung  dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan 

pemerintah. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2013:138), kepatuhan wajib pajak 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib 
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pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang 

diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.  

Menurut Zain dalam Rahayu (2013:138), definisi kepatuhan wajib pajak 

adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, 

yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi 

formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang 

dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sementara 

menurut Machfud Sidik dalam Rahayu (2010:19), kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang 

punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan wajib pajak 

menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem 

self asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.  

Menurut Roth et al dalam Rachmawati dan Ramayanti (2016), konsep 

kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan wajib pajak yang melakukan 

penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan 

aturan pajak yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan suatu akar yang paling 

penting dalam dunia perpajakan terutama masalah kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (Lisi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Hamida et al (2015) 
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menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak timbul karena pemberian insentif yang 

diakibatkan adanya kesempatan untuk meminimalkan pembayaran pajak. 

Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan, menurut 

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2013:139), kepatuhan wajib pajak dapat 

diidentifikasi dari: 

1) Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri; 

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; 

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan 

4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.   

b. Jenis Kepatuhan Wajib pajak 

Terdapat dua macam kepatuhan berdasarkan pelaksanaannya yaitu sebagai 

berikut: 

1) Kepatuhan Formal 

Menurut Rahayu (2013:138), kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, menurut Widodo 

(2010:68), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat 

dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan 

waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan 

pembayaran pajak dengan tepat waktu 

2) Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

susbstantif atas hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 
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yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Rahayu, 2013:138). 

Semantara itu, menurut Widodo (2010:68), wajib pajak yang memenuhi 

kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa dan SPT Tahunan adalah wajib 

pajak yang mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP 

sebelum batas waktu. 

Semantara itu, jika dilihat dari sisi keterlibatan wajib pajak, kepatuhan dibagi 

menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

1) Kepatuhan Kooperatif (Cooperative Compliance) 

Berdasarkan OECD FTA (Organisation for Economic Co-operation and 

Development Forum on Tax Administration) (2010) kepatuhan kooperatif  

dilakukan kerjasama secara sukarela berdasarkan pemahaman, kepercayaan, 

dan keterbukaan antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Kepatuhan ini 

dilakukan untuk memberikan efek timbal balik yang saling menguntungkan, 

baik dari efisiensi biaya, waktu, dan keterbukaan informasi. Sementara itu, 

International wts Journal (2017) mengemukakan kepatuhan kooperatif juga 

disebut sebagai kepatuhan yang dipaksakan dengan kerjasama. Kepatuhan 

wajib pajak karena adanya dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena 

takut sanksi yang lebih berat. Kepatuhan ini tergantung pada kekuatan 

otoritas pajak, kerja sama berasal dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas 

pajak (kirchler et al, 2008). 
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2) Voluntary Compliance 

Kepatuhan sukarela merupakan kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan 

kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga 

karena takut sanksi perpajakan. Berdasarkan OECD FTA (Organisation for 

Economic Co-operation and Development Forum on Tax Administration) 

(2010) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 

(Voluntary complience) merupakan tulang punggung dari self assesment 

system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam 

membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan ini juga membutuhkan 

kesadaran komersial, imparsialitas, proporsionalitas, keterbukaan dan daya 

tanggap otoritas pajak dan transparansi oleh wajib pajak. Sementara itu, 

International wts Journal (2017) menyimpulkan kepatuhan dalam hal ini 

dapat dilihat dalam hal apakah kepatuhan tersebut dapat dicapai secara 

sukarela atau diperbaiki dengan penegakan dari otoritas pajak.  

c. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Widodo (2010:8), faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

antara lain yaitu: 

1) Pengaruh Moralitas 

Pengaruh moralitas merupakan motivasi yang muncul pada wajib pajak atas 

kemauan dan keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan 

membayar pajak yang dinyatakan sebagai kepatuhan pajak. Moralitas adalah 

salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor 
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moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, 

kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, dan sistem perpajakan. 

2) Pengaruh Budaya 

Faktor pengaruh budaya dalam hal ini masudnya ialah keseluruhan interaksi 

formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem 

perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat pada 

budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat 

interaksi yang berkelanjutan. 

3) Pengaruh Agama 

Indonesia terdapat beberapa aliran agama, namun bukan berarti perbedaan 

keyakinan dapat memecah belah masyarakat Indonesia. Toleransi antar umat 

beragama merupakan hal yang sangat penting dan dalam hal pemungutan 

pajak tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut. 

4) Pengaruh Pendidikan 

Pengaruh pendidikan yang terdapat dalam diri seseorang mempunyai 

pengaruh yang cukup besar dalam hal kesadaran membayar pajak karena 

semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesadarannya 

dalam membayar pajak. Adanya pendidikan yang tinggi maka akan mengerti 

manfaat atas pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nowak dalam Zain (2003:138), kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban wajib pajak tercermin dalam situasi: 
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1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang No. 28 

tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu antara lain: 

1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase 

pelaporan SPT yang disampaiakan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Aspek income atau penghasilan  wajib pajak, sebagai indikator kepatuhan 

adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran PPh sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

3) Aspek law enforcement atau pengenaan sanksi, sebagai indikator kepatuhan 

ialah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. 

 

4. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), Pengetahuan adalah 

sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Kamus Umum 

Bahasa Indonesia menyatakan, pengetahuan berarti informasi yang telah 

dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang melekat 

dibenak seseorang. Pengetahuan ialah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Mubarak, 2012:81).  
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Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Fitriani, 2011:129). Pengetahuan adalah 

segala apa yang diketahui berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh setiap 

manusia. Tingkat pengetahuan akan terus bertambah dan bervariatif sesuai dengan 

proses pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Cloyd (1997) juga 

menemukan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat meningkatkan kualitas 

hasil kerja.  

Bloom (2011:129), mengartikan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (over 

behavior). Brunner dalam Mubarak (2012:81), menyebutkan bahwa proses 

pengetahuan melibatkan tigas aspek, yaitu proses mendapatkan informasi, proses 

transformasi, dan proses evaluasi. Informasi baru yang didapatkan merupakan 

penyempurnaan informasi sebelumnya. Proses transformasi adalah proses 

memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas-tugas baru. Proses evaluasi 

dilakukan dengan memeriksa kembali apakah cara mengolah informasi telah 

memadai. Penelitian Rogers (1974) dalam Fitriani (2011:129), menyatakan bahwa 

sebelum orang mengadopsi perilaku baru, didalam diri orang tersebut terjadi 

proses yang berurutan yaitu sebagai berikut: 

1) Kesadaran (Awareness), yaitu orang menyadari dalam arti mengetahui 

terlebih dahulu tentang stimulus (objek). 

2) Ketertarikan (Interest), yaitu orang merasa tertarik terhadap stimulasi atau 

objek tersebut. 
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3) Evaluasi (Evaluation), yaitu orang mempertimbangkan baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden menunjukkan 

kemajuan. 

4) Percobaan (Trial), yaitu orang mulai mencoba melakukan sesuatu yang baru 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

5) Adopsi (Adoption), yaitu dimana orang berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

Menurut Olaoye et al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting 

untuk membentuk wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban 

perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal 

dan hukum perpajakan akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Palil (2013), mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah informasi 

pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sementara menurut 

Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak menjadi tingkatan kepekaan 

atau kesadaran dari wajib pajak untuk memahami perundang-undangan 

perpajakan. 

Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Adanya pengetahuan 

perpajakan yang menunjang secara tidak langsung akan membuat wajib pajak 

memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). Sementara itu 
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dengan adanya pengetahuan akan mendorong masyarakat untuk lebih paham 

sehingga dapat mengaplikasikan peraturan perpajakan serta mematuhi perpajakan.  

b. Tingkatan Pengetahuan 

Perilaku seseorang pada dasarnya terdiri atas komponen pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Perbuatan atau respon 

seseorang didasari oleh seberapa jauh pengetahuannya pada konteks tersebut 

(Mubarak,2012:79). Pemilihan Taksonomi Bloom dalam penelitian ini 

mendeskripsikan tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

yang diukur dan berfokus pada ranah kognitif (Tulasi, 2010). Hal tersebut 

disebabkan tujuan dari ranah kognitif itu sendiri sebagai proses mental yang 

berawal dari tingkat pengetahuan yang rendah ke tingkat pengetahuan yang lebih 

tinggi (Efendi, 2015). Berkaitan dengan itu Taksonomi Bloom ini sudah diuji oleh 

beberapa ahli termasuk Notoatmodjo (2003) dan Sudjana (2005). Taksonomi 

Bloom merupakan teori yang biasanya digunakan dalam bidang pendidikan, akan 

tetapi juga dapat digunakan diberbagai disiplin ilmu. Hal tersebut dibuktikan dari 

bukunya Fitriani (2011) dan Mubarak (2012). Oleh karena itu, peneliti memilih 

Taksonomi Bloom karena lebih sesuai dengan kondisi akademisi dan juga sebagai 

wajib pajak di pendidikan tinggi. Selain itu, Taksonomi Bloom juga dapat 

digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Taksonomi Bloom tersebut terdapat 

enam tingkatan pengetahuan yaitu sebagai berikut:  

1) Mengetahui  

Mengetahui diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali atau mengingat 

kembali (recall) materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengetahui 
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merupakan tingkat pengetahuan paling rendah. Kemampuan untuk 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan merupakan kata yang tepat untuk 

mengukur bahwa orang tersebut telah mengetahui materi yang telah 

dipelajari.  Misalnya, wajib pajak dapat menyebutkan bentuk zakat yang 

dapat menjadi pengurang PKP. 

2) Memahami 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikannya secara 

benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari. 

Misalnya, wajib pajak dapat menjelaskan mekanisme pemotongan zakat 

penghasilan dalam PKP. 

3) Mengaplikasi  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Kemampuan 

mengaplikasi dalam hal ini yaitu dapat menerapkan dan menghitung. 

Misalnya, wajib pajak dapat menghitung sendiri atas pengurangan PKP  oleh 

zakat penghasilan. 

4) Menganalisis  

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suau objek ke 

dalam komponen-komponen yang masih saling terkait dan masih 

berhubungan satu sama lain. Kemampuan menganalisis dalam hal ini yaitu 

memilih dan menganalisis. Misalnya, wajib pajak dapat memilih untuk 
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mengurangkan zakat penghasilannya atau memilih untuk tidak 

mengurangkannya. 

5) Mensintesis  

Sintesis diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau 

menggabungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Misalnya, wajib pajak mempunyai niat untuk mendukung pelaksanaan 

insentif pajak yang diberikan pemerintah. 

6) Mengevaluasi  

Evaluasi diartikan sebagai ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. Kemampuan mengevaluasi dalam hal ini terkait dengan 

menyimpulkan dan mengkritik. Misalnya, wajib pajak dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dengan adanya zakat penghasilan dapat menjadi  

pengurang PKP. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Mubarak (2012:83), menyatakan 7 faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang yaitu: 

1) Pendidikan  

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang 

lain terhadap suatu hal agar dapat memahami. Pada umumnya semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula pengetahuannya. 

2) Pekerjaan 
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Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3) Umur 

Perubahan aspek psikis dan psikologi seseorang berubah seiring 

bertambahnya umur. Makin tua umur seseorang maka proses-proses 

perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, 

bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika 

berumur belasan tahun. 

4) Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu 

hal, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 

5) Pengalaman 

Merupakan kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Pengalaman pribadi seseorang dapat digunakan seagai 

upaya untuk memperoleh pengalaman, yaitu dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang diperoleh sebelumnya. 

6) Kebudayaan lingkungan sekitar 

Kebudayaan lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap 

pribadi individu. 

7) Informasi  

Kemudahan dalam memperoleh informasi dapat membantu seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru. 
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d. Indikator Pengetahuan  

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008:23), terdapat tiga dimensi 

pengetahuan seseorang yaitu sebagai berikut:  

1) Dimensi pendidikan, dengan indikator sebagai berikut: 

a) Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan 

b) Pengetahuan pegawai tentang prosedur pelaksanaan tugas 

c) Pemahaman pegawai terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya 

2) Dimensi pengalaman, dengan indikator sebagai berikut: 

a) Pengalaman kerja  

b) Prestasi kerja  

c) Ketenangan saat bekerja 

3) Dimensi minat, dengan indikator sebagai berikut: 

a) Kehadiran 

b) Kepatuhan terhadap atasan 

c) Sikap terhadap pekerjaan 

Sementara indikator pengetahuan menurut Que (2010) dalam Rahayu 

(2013:138) adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

2) Pengetahuan akan sistem pemungutan pajak 

3) Pengetahuan akan fungsi pajak 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah sebuah penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiono, 2015: 92). Sehubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

dengan deskripsi kerangka pemikiran yang berawal dari kepatuhan pajak 

merupakan suatu masalah penting di Indonesia terkait dengan pencapaian target 

penerimaan pajak. Hal tersebut terutama masalah kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (Lisi, 2015). Wajib pajak orang pribadi jauh lebih tidak patuh untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya daripada wajib pajak badan (Jimenes dan 

Iyer, 2016). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kepatuhan, salah satunya adalah pemberian keringanan melalui insentif pajak 

(Darussalam, 2017:20).  

Salah satu bentuk insentif pajak yang banyak dimanfaatkan wajib pajak 

adalah pengurangan dasar pengenaan pajak atau tax deduction. Zakat yang 

dibayarkan oleh wajib pajak beragama muslim merupakan salah satu bentuk dari 

tax deduction yang dapat dijadikan sebagai pengurang PKP (Wibisono, 

2015:109). Zakat penghasilan sebagai pengurang PKP diatur dalam Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak No. SE–80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat Penghasilan 

dalam Perhitungan PKP, yang menyatakan bahwa bahwa zakat atas penghasilan 

yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang beragama 

muslim kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang PKP. Meskipun 

sudah memenuhi persyaratan untuk mengurangkan zakat penghasilan dalam PKP, 

jika wajib pajak tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan yang dibayarkan 

dapat dijadikan sebagai pengurang PKP hal tersebut tidak menyalahi aturan. 

Namun wajib pajak telah  menghilangkan kesempatan untuk menikmati fasilitas 

pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah.  
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Pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui 

bahwa pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang PKP. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan peraturan yang berlaku seperti 

Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat dalam 

penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). Apabila wajib pajak mengetahui 

adanya pembayaran zakat yang dibayarkan pada BAZ/LAZ serta mendapatkan 

bukti atas pembayaran tersebut, maka dapat dijadikan sebagai pengurang PKP. 

Oleh karena itu, pengetahuan sangat dibutuhkan untuk menunjang kepatuhan 

sekaligus terciptanya keselarasan antara DJP dengan wajib pajak. Kerangka 

pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan 

adalah pemberian keringanan melalui insentif pajak                                                       

Bentuk pemberian insentif pajak yaitu 

berupa Tax Deduction 

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia terutama 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Lisi, 2015) 

Pembayaran zakat penghasilan merupakan bentuk dari tax 

deduction sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak                                          

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 80 /PJ/2010) 

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak diukur menurut 

Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) 

Dampak pengetahuan atas pemberian insentif berupa 

zakat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran  

Sumber: Penulis (2019) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9). 

Adapun tujuan penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mencari landasan 

teoritis, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh 

atas permasalahan yang diteliti. Pemahaman dalam hal ini, peneliti akan menggali 

sejumlah informasi dari narasumber. Informasi tersebut akan digunakan untuk 

menguji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mencari dan 

mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah dan unit 

yang diteliti (Moleong, 2016:11). Adapun tujuan dari penelitian deskripif yaitu 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar peristiwa yang diselidiki 

(Nazir, 2003:54). 

Berdasarkan definisi dan tujuan diatas, maka peneliti memilih jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

menganalisis suatu fenomena yaitu pengetahuan zakat penghasilan. Analisis 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan serta dampak pengetahuan 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak perihal 

pengetahuan zakat penghasilan adalah bagaimana memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada BAZ ataupun LAZ, sehingga 

mendapatkan bukti pembayaran untuk dapat dikurangkan PKP. Masyarakat yang 

mengetahui sekaligus paham dan menerapkan peraturan tersebut dalam 

pembayaran beban pajaknya akan berkurang. Adanya pengurangan beban pajak 

diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2012:97) definisi fokus penelitian adalah segala hal yang 

menjadi pusat perhatian peneliti, untuk menemukan serta memilih data yang 

diperlukan dalam penelitian. Fokus penelitian perlu ditetapkan untuk membatasi 

ruang lingkup studi, sehingga dengan adanya fokus penelitian, peneliti akan dapat 

mengetahui persis data apa yang diperlukan dan yang tidak diperlukan dalam 

penelitian. Fokus penelitian ini adalah tingkat pengetahuan wajib pajak atas 

fasilitas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dan dampak tingkat 

pengetahuan wajib pajak atas fasilitas zakat penghasilan sebagai faktor pengurang 

PKP dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak dalam lingkup pegawai ataupun dosen. Berikut 

adalah penjabaran dari fokus penelitian ini: 

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas Brawijaya atas fasilitas zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. 
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a. Tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas Brawijaya atas fasilitas 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dilihat dari indikator menurut 

Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) yaitu: 1) Mengetahui, 2) 

Memahami, 3) Mengaplikasi, 4) Menganalisis, 5) Mensintesis, 6) 

Mengevaluasi. 

b. Faktor-faktor yang mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. 

c. Faktor-faktor yang memperlemah pengetahuan wajib pajak. 

2. Dampak tingkat pengetahuan atas pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak di Universitas Brawijaya. 

a. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan perhitungan PPh. 

b. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan penyetoran PPh 

c. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan pelaporan PPh. 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, karena dengan 

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah 

ditetapkan. Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Sementara situs 

penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan. 

Peneliti dalam hal ini menetapkan Universitas Brawijaya Malang yang 

beralamat di Jl. Veteran Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang 
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65145 sebagai lokasi dan situs penelitian. Pemilihan tersebut dilatarbelakangi oleh 

banyak terdapatnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP bervariatif 

didalamnya. Selain itu juga didukung dengan pra-riset yang dilakukan oleh 

peneliti melalui wawancara dengan Kurniawan Bendahara Universitas Brawijaya 

dan salah satu perwakilan dari narasumber pada Fakultas Grade A, B dan C di 

Universitas Brawijaya Malang, yang mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan wajib pajak atas zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP di Universitas Brawijaya.  

Hasil Pra-riset terhadap pihak Remunerasi Rektorat Universitas Brawijaya, 

informasi dari narasumber diketahui bahwa Grade A, B, dan C pengkategoriannya 

berdasarkan tingkat pendapatan yang diukur dari penerimaan dan pengeluaran 

Fakultas. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Rektor nomer 43 tahun 2016 tentang 

Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang Dibiayai dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Akan tetapi peneliti tidak mendapatkan izin 

untuk bisa melihat Peraturan Rektor tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut ditemukan bahwa terdapat tingkat kategori Grade Fakultas yaitu:  

Tabel 3.1 Grade Fakultas di Universitas Brawijaya 

GRADE A GRADE B GRADE C 

Fakultas Ilmu 

Administrasi 

Fakultas Hukum Fakultas Ilmu Budaya 

Fakultas Teknik Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Fakultas Peternakan 

Sumber: Penulis (2019) 
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D. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2016:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data tersebut akan menjadi sebuah 

acuan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 

2017:225). Sumber data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2016:157). Wawancara 

tersebut diharapkan memperoleh jawaban yang berbeda-beda dari setiap 

responden dalam sudut pandangnya. Data primer pada penelitian ini diperoleh 

dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber antara lain: 

a. Wajib pajak sebagai tenaga pendidik dengan jabatan yang diperoleh 

random berdasarkan izin pada Fakultas Grade A, B, dan C di Universitas 

Brawijaya, dan  

b. Wajib pajak sebagai tenaga kependidikan dengan jabatan yang diperoleh 

random berdasarkan izin pada Fakultas Grade A, B, dan C di Universitas 

Brawijaya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen dan literatur-literatur (Sugiyono, 2017:225). Data ini merupakan 
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data pendukung bagi penelitian dan tidak perlu diolah lagi. Penelitian ini data 

sekunder dapat berupa: 

a. Profile Universitas Brawijaya. 

b. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan wajib pajak. 

c. Grade Fakultas A, B, dan C di Universitas Brawijaya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan suatu penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2017:231). Maksud wawacara menurut Moleong 

(2016:186) antara lain mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian dan tuntutan pada masa yang akan 

mendatang. Pada penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan berupa 

wawancara semi-struktur. Yusuf (2017:377) menjelaskan bahwa wawancara 

semi-struktur merupakan wawancara yang memberikan kebebasan pada 

peneliti untuk mengajukan pertanyaan dan mengatur alur dalam wawancara. 

Sugiyono (2017:233) menambahkan bahwa tujuan dari wawancara semi-

struktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak sebagai informan memberikan pendapat dan ide-idenya atas suatu 
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permasalahan. Pemilihan wawancara secara semi-struktur agar peneliti 

mendapat kejelasan dari data yang dibutuhkan dan kefleksibelan dalam 

wawancara dapat memberikan pengetahuan lain. Pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti melalui suatu wawancara yaitu untuk mengumpulkan 

keterangan mengenai tingkat pengetahuan wajib pajak terkait adanya fasilitas 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dalam meningkatkan kepatuhan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti sejarah kehidupan (life 

histories), gambar seperti foto, atau karya-karya seni dari seseorang misalnya 

film (Guba dan Lincoln, 1981:228). Sugiyono (2017:240), menjelaskan 

bahwa dokumentasi menjadi pelengkap dalam penelitian kualitatif karena 

lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh foto atau karya 

tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa bukti pembayaran zakat penghasilan dari BAZ atau 

LAZ, bukti pelaporan pajak terhutang dan foto saat wawancara serta 

dokumen lain yang mendukung pendapat narasumber. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi 

landasan dalam penelitian untuk mengambilan keputusan. Literatur yang 

digunakan yaitu Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Zakat, Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Pajak, teori-teori dari buku yang terdiri dari zakat 
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penghasilan, insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan, jurnal, serta 

catatan kuliah yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta 

berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini. Berikut ini peraturan terkait 

dengan penelitian: 

a. Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh  

b. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 80 /PJ/2010 tentang 

Perlakuan Zakat Penghasilan dalam Perhitungan PKP 

d. PER - 6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti 

Pembayaran atas Zakat 

e. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 20 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Zakat Profesi atas Pendapatan Remunerasi  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2006:150). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti Sendiri 

Menurut Sugiyono (2017:222) dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kedudukan peneliti 

dalam penelitian sangatlah penting mengingat peneliti merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil 
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penelitiannya (Moleong, 2016:168). Sugiyono (2017:222) juga menjelaskan 

bahwa validasi terhadap peneliti sebagai instrumen perlu dilakukan, yaitu 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun secara logis. 

Peneliti dari awal menetapkan fokus penelitian, menentukan narasumber, 

melakukan penelitian dan juga menguji hasil penelitian itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berfungsi untuk membantu peneliti melakukan 

interview dalam penelitian agar pembahasan yang muncul tidak keluar dari 

fokus penelitian. Menurut Afrizal (2016:135) panduan atau pedoman 

wawancara merupakan suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi 

yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Wawancara dilakukan terhadap 

narasumber atau informan yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang sesuai dengan 

judul penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang baik. 

3. Perangkat Penunjang 

Perangkat penunjang adalah data dan alat-alat yang menunjang dan 

memberikan bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara kepada 

informan (Sugiyono, 2017:239). Pada penelitan ini perangkat penunjang 

tersebut berupa handphone, buku catatan dan laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu 

(Sugiyono, 2017:246). Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam 

Moleong (2016:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan 

Huberman (1984) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

menurut Miles dan Huberman (1984) model interaktif dikarenakan untuk 

memperdalam analisis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat 

pengetahuan wajib pajak atas zakat penghasilan sebagai faktor pengurang PPh dan 

dampak tingkat pengetahuan wajib pajak atas zakat penghasilan sebagai faktor 

pengurang PPh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila jawaban 

yang disampaikan oleh narasumber setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga 

diperoleh data yang lebih kredibel (Sugiyono, 2017:246). Berikut adalah 

komponen analisis datanya: 

1. Pengumpulan data (data collection) 

Peneliti mencari informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dari 

beberapa sumber. Saat  melakukan pengumpulan data, peneliti harus terjun 

langsung kelapangan tanpa diwakilkan oleh siapapun. Peneliti melakukan 
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pengumpulan data berupa hasil wawancara, dokumentasi dan studi 

kepustakaan. Peneliti melakukan pengumpulan data dari  wawancara di 

Universitas Brawijaya dengan beberapa narasumber yang telah disebutkan 

diatas.  

2. Reduksi data (data reduction) 

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dari informasi yang telah 

dikumpulkan. Peneliti nantinya akan mengurangi informasi yang sekiranya 

tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan yang bersumber dari hasil wawancara. 

Setelah wawancara, peneliti akan memilah-milah informasi yang penting dan 

menunjang penelitian agar tidak keluar dari fokus penelitian. 

3. Penyajian data (data display) 

Adalah bentuk peneliti dalam menyampaian hasil penelitian. Data kualitatif 

biasanya disampaikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Peneliti nantinya akan membuat sajian 

data dari informasi yang sudah direduksi, apabila pada tahap ini dirasa sajian 

data yang dibuat kurang valid, maka peneliti dapat kembali ke tahap reduksi 

data maupun kembali ke tahap pengumpulan data. 

4. Kesimpulan (conclusion) 

Adalah hasil akhir dari penelitian dengan bukti-bukti mendukung yang kuat. 

Kesimpulan akhir mungkin akan terlihat sampai pada pengumpulan data itu 

benar-benar selesai, sesuai dengan catatan dari lapangan, penyimpanan data, 

metode-metode, serta kecanggihan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 
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data. Ditahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data-data 

yang telah diperoleh dan telah dianalisa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap-Tahap Analisis Data (Interaktif Model) 

Sumber: Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:247) 

 

H. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh (Moleong, 2016). Menurut Yusuf (2017:395), triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada beberapa macam 

triangulasi yang dilakukan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Ahmadi (2016:267) triangulasi 

sumber merupakan data yang diperoleh kemudian dicek kembali pada sumber 

yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber 

yang berbeda. 

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti akan melakukan dua jenis 

triangulasi yaitu: 

Penyajian 

data 

Kesimpulan 

Reduksi 

data 

Pengumpulan 

data 
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1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah pengumpulan data dengan satu teknik yang 

sama kepada sumber yang berbeda-beda (Sugiyono, 2017:274). Pengujian ini 

dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, 

sehingga bersifat objektif (Sugiyono, 2017:274). Perolehan data tersebut 

selanjutnya akan dilakukan melalui member check oleh peneliti untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan dan didukung oleh bahan referensi atau data 

pendukung. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat 

dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam 

informasi yang sama.  

Penentuan wawancara terlebih dahulu dalam penelitian ini tidak ada, 

karena penelitian dilakukan berdasarkan izin dari masing-masing Fakultas 

dan kesediaan waktu dari narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber pada 6 Fakultas Grade A, B dan C di Universitas Brawijaya. 

Fakultas tersebut antara lain yaitu, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu 

Budaya, dan Fakultas Peternakan. Data dari keenam narasumber tersebut 

kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan 

mana pandangan yang berbeda, kemudian dianalisis, lalu disimpulkan mana 

pandangan spesifik dari keenam narasumber tersebut. 

Pada saat peneliti terjun lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber yang berada di Fakultas Grade B yaitu Fakultas Matematika dan 

IPA. Hal tersebut dilakukan untuk mengkorfirmasi pengetahuan yang dimiliki 
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oleh wajib pajak yang berada di Fakultas tersebut. Kedua melakukan 

wawancara dengan narasumer di Fakultas Grade A yaitu Fakultas Teknik. 

Peneliti tidak hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di 

pedoman wawancara namun juga bertanya mengenai pengetahuan wajib 

pajak tersebut secara mendalam apabila dirasa kurang mendukung. Ketiga 

peneliti melakukan wawancara dengan narasumer di Fakultas Grade A yaitu 

Fakultas Ilmu Administrasi. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan 

pernyataan dari hasil wawancara narasumber di Fakultas Grade A 

sebelumnya. Keempat melakukan wawancara dengan narasumer di Fakultas 

Grade B yaitu Fakultas Hukum. Selain memberikan pertanyaan mengenai 

sudut pandang narasumber, peneliti juga memberikan pertanyaan diluar 

pedoman wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan 

pernyataan dari hasil wawancara narasumber di Fakultas Grade B 

sebelumnya. Kelima peneliti melakukan wawancara dengan narasumer di 

Fakultas Grade C yaitu Fakultas Ilmu Budaya. Peneliti kembali melakukan 

keabsahan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lain diluar dari 

pedoman wawancara apabila kurang menemukan jawaban dari narasumber. 

Keenam peneliti melakukan wawancara dengan narasumer di Fakultas Grade 

C yaitu Fakultas Peternakan. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan 

sekaligus menyimpulkan pernyataan dari hasil wawancara narasumber di 

Fakultas grade A, B, dan C.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka triangulasi sumber yang digunakan 

peneliti dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 

Sumber: Sugiyono (2017:242). Diolah penulis (2019) 

 

2. Triangulasi Teknik 

Penggunaan triangulasi teknik dalam Yusuf (2014:359) diartikan dengan 

menggunakan metode yang berbeda. Pada tahap pertama informasi 

dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya 

menggunakan lagi metode lain seperti wawancara. Hal ini dikira belum yakin, 

cari dan temukan lagi informasi dalam dokumen tentang aspek yang sama 

dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan interview. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang terdiri dari wawancara 

dan studi kepustakaan. 

Triangulasi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih 

oleh peneliti. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi diantaranya bukti 

pembayaran zakat penghasilan, bukti pelaporan pajak, dan bukti lainnya 

terkait penelitian. Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk 

membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori yang relevan 

dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-

Wajib pajak 

Grade C 

Wajib pajak 

Grade A 

Wajib pajak 

Grade B 
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Undang Pengelolaan Zakat, dan teori-teori dari buku yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat urutan tertentu, apabila  

belum ditrak kesimpulan maka dapat dilakukan wawancara ulang mengenai 

pengetahuan atas fasulitas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang digunakan 

peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Triangulasi Teknik 

Sumber: Diolah penulis (2019) 

 

Dokumentasi Wawancara 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Universitas Brawijaya 

a. Sejarah Pembentukan Universitas Brawijaya 

Gambar 4.1 Rektorat Universitas Brawijaya 

Sumber: Universitas Brawijaya (2019) 

Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, 

didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan 

Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, dan kemudian 

dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 

1963 tertanggal 23 September 1963. Universitas ini semula berstatus swasta, 

dengan embrio sejak tahun 1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas 

Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar. 
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Kedua fakultas itu perkembangannya nampak kurang menggembirakan, sehingga 

di kalangan mahasiswa timbul keresahan. 

Beberapa orang dan tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini kemudian 

mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. Akhirnya, 

pada suatu pertemuan yang mereka lakukan di Balai Kota Malang pada tanggal 10 

Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas 

kotapraja (Gemeentelijke Universiteit) yang diharapkan lebih dapat menjamin 

masa depan para mahasiswa. Sebagai langkah pertama ke arah itu, dibentuklah 

Yayasan Perguruan Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957, yayasan ini 

kemudian membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat 

(PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari 

bekas mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Hampir 

bersamaan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1957 sebuah yayasan lain, yakni 

Yayasan Tinggi Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang 

(PTEM).  

Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kotapraja Malang dengan sebuah keputusan tertanggal 19 Juli 1958 mengakui 

PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis III 

PTHPM tanggal 1 Juli 1960, diresmikan pemakaian nama Universitas Kotapraja 

Malang. Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) 

pada tanggal 10 Nopember 1960. Pada acara Peringatan Dies Natalis IV 

Universitas Kotapraja Malang, nama universitas ini diganti menjadi Universitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Brawijaya. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat 

nomor : 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961.  

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara 

Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTEM ke dalam 

sebuah yayasan baru yang bernama Yayasan Universitas Malang. Atas dasar 

penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas 

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas 

Ekonomi (FE) yang semula bernama PTEM, Fakultas Administrasi Niaga (FAN) 

dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang 

harus ditempuh untuk memperoleh status negeri bagi Universitas Brawijaya, 

karena sebelum itu walaupun diakui sebagai milik Kotapraja Malang, semua 

pembiayaan universitas masih menjadi tanggung jawab yayasan. Guna memenuhi 

syarat penegerian, maka pada tanggal26 Oktober 1961 Universitas Brawijaya 

mendirikan sebuah fakultas baru yakni Fakultas Kedokteran Hewan dan 

Peternakan (FKHP).  

Usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut akhimya menemui titik 

terang. Dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, 

Presiden Universitas Brawijaya, Presiden Universitas Tawangalun (Jember) serta 

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 7 Juli 1962, 

ternyata Menteri PTIP menyanggupi untuk menegerikan Universitas Brawijaya 

secara bertahap. Yang akan dinegerikan pertama adalah fakultas-fakultas eksakta, 

sedangkan fakultas sosial masih dalam pertimbangan.  
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Surat keputusan Menteri PTIP Nomor 92 tertanggal 1 Agustus 1962 

Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan diberi status 

negeri, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1962 dan berada di bawah naungan 

Universitas Airlangga. Sambil menunggu proses selanjutnya, pada tanggal 30 

September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas 

Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan 

Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961. Dalam perkembangan 

selanjutnya, sesuai dengan dinamika keilmuan dan regulasi di bidang Pendidikan 

Tinggi, pada tahun 1982 FKK secara resmi berubah menjadi Fakultas Ilmu 

Administrasi (FIA) berdasarkan PP No. 27 Tahun 1982 tentang Penataan Fakultas 

pada Universitas/Institut Negeri.  

Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh 

fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963. 

Fakultas Pertanian serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang semula 

berada di bawah naungan Universitas Airlangga dikembalikan ke Universitas 

Brawijaya. Selain itu diresmikan pula cabang-cabang Universitas Brawijaya di 

Jember, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas 

Kedokteran. Cabang di Jember ini semula adalah fakultas-fakultas dari 

Universitas Tawangalun.  

Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 97 Tahun 1963 Fakultas 

Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 

1963 ditetapkan sebagai cabang Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 

Universitas Brawijaya. Surat Keputusan Menteri PTIP tentang penegerian itu 
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telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 

Tahun 1963 yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut 

kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya. 

Adapun Grade Fakultas A, B, dan C yang berada pada Universitas 

Brawijaya sesuai dengan Peraturan Rektor nomer 43 tahun 2016 tentang 

Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang Dibiayai dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut: 

1) Fakultas Grade A 

a) Fakultas Ilmu Administrasi 

b) Fakultas Teknik 

c) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

d) Fakultas Kedokteran 

e) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

f) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

g) Fakultas Ilmu Komputer 

2) Fakultas Grade B 

a) Fakultas Hukum 

b) Fakultas Pertanian 

c) Fakultas Matematika dan IPA 

d) Fakultas Tekhnologi Pertanian 

3) Fakultas Grade C 

a) Fakultas Peternakan 

b) Fakultas Ilmu Budaya 
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c) Fakultas Kedokteran Hewan 

d) Fakultas Kedokteran Gigi 

e) Pascasarjana 

 

b. Struktur Organisasi 

Berikut adalah bagan struktur organisasi dari Universitas Brawijaya: 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Universitas Brawijaya 

Sumber: Universitas Brawijaya (2019) 
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B. Penyajian Data dan Pembahasan 

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas Brawijaya atas fasilitas 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

a. Tingkat pengetahuan wajib pajak berdasarkan indikator menurut 

Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) dan pemenuhan indikator 

pengetahuan berdasarkan Grade Fakultas di Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini berlangsung ketika Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 

20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi atas Pendapatan Remunerasi 

belum keluar dan belum diberlakukan. Sementara itu, ketika peneliti melakukan 

proses pengolahan data. Pada tanggal 20 Mei 2019, Rektor Universitas Brawijaya 

mengeluarkan dan memberlakukan peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini tidak menganalisis mengenai pengetahuan wajib pajak terkait 

Peraturan Rektor tersebut. 

Menurut Olaoye et al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting 

untuk membentuk wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban 

perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan fiskal 

dan hukum perpajakan akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Sementara menurut Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan 

pajak menjadi tingkatan kepekaan atau kesadaran dari wajib pajak untuk 

memahami perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka 

(Fikriningrum, 2012). Tingkat pengetahuan akan terus bertambah dan bervariatif 

sesuai dengan proses pengalaman yang didapatkan oleh setiap wajib pajak. Cloyd 
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(1997) menemukan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan 

kualitas hasil kerja. Tingkat pengetahuan wajib pajak dapat diukur menurut 

Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) yaitu, 1) mengetahui, 2) memahami, 3) 

mengaplikasi, 4) menganalisis, 5) mensistesis, dan 6) mengevaluasi. Pemilihan 

Taksonomi Bloom dalam penelitian ini mendeskripsikan tingkat pengetahuan 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yang diukur dan berfokus pada ranah 

kognitif (Tulasi, 2010). Hal tersebut disebabkan tujuan dari ranah kognitif itu 

sendiri sebagai proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan yang rendah 

ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi (Efendi, 2015). Berkaitan dengan itu 

Taksonomi Bloom ini sudah diuji oleh beberapa ahli termasuk Notoatmodjo 

(2003) dan Sudjana (2005). Peneliti memilih Taksonomi Bloom karena lebih 

sesuai dengan kondisi akademisi dan juga sebagai wajib pajak di pendidikan 

tinggi. Tingkat pengetahuan tersebut dapat dilihat dari pernyataan wajib pajak atas 

pemberian insentif pajak melalui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

a.) Pengetahuan terkait pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP 

Menurut Maksum (2009:111), zakat penghasilan adalah zakat yang 

dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang 

dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang 

mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum 

untuk wajib zakat). Zakat penghasilan merupakan salah satu bentuk insentif pajak 

yang termasuk kedalam tax deduction, sehingga dapat dijadikan sebagai 
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pengurang PKP. Namun, saat ini pengetahuan terkait dengan pemberian insentif 

pajak berupa zakat penghasilan tersebut dirasa masih kurang.  

Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak terkait pemberian 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Hasil dari 

wawancara dengan Bapak A, diketahui bahwa, 

 “Terkait pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang pajak saya mengetahuinya mbak. Saya dulu waktu di kantor pusat 

ada salah satu teman bilang kalau gaji ternyata ada zakat nya akan tetapi 

untuk prosedur pengurangannya ataupun berapa presentasinya saya kurang 

tau. Selain itu melalui berita televisi juga saya pernah melihat mbak kalau 

gaji PNS ternyata juga ada zakat penghasilannya sendiri yang nantinya 

dapat menjadi pengurang pajak kita. Sejauh ini hanya itu saja yang saya 

ketahui mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak A mengetahui terkait pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Pengetahuan Bapak A diperoleh melalui 

media televisi dan komunikasi dengan rekan sekantor. Adanya media 

telekomunikasi seperti televisi yang memuat berita tentang gaji Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dipotong zakat penghasilan. Pemotongan zakat penghasilan tersebut 

ternyata dapat menjadi pengurang pajak PNS. Selain itu komunikasi dengan rekan 

sekantor juga menambah pengetahuan Bapak A walaupun hanya sekedar 

mengetahui secara definisi zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Akan tetapi 

Bapak A tidak mengetahui terkait prosedur pengurangan dan tarif pengurangan 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Walaupun Bapak A hanya dapat 

menyebutkan sebatas definisi, namun pengetahuan tersebut dirasa cukup dengan 

kondisi di kantor yang belum menerapkan kebijakan tersebut.  
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Kemudian Bapak B selaku wajib pajak yang juga berada pada Fakultas 

Grade A menyatakan bahwa pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP baru diketahuinya ketika peneliti melakukan wawancara. 

Sejauh ini pandangan Bapak B antara zakat dan pajak berbeda. Menurut Bapak B 

bahwa zakat merupakan keperluan pribadi setiap orang pribadi yang hubungannya 

dengan agama. Sementara itu, pajak menjadi kepentingan pemerintah yang 

dibayarkan kepada pemerintah karena suatu paksaan. Namun, kenyataannya 

menurut SE-DJP No SE-80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat penghasilan dalam 

perhitungan PKP, terdapat salah satu zakat yaitu zakat penghasilan dapat menjadi 

pengurang PKP. Akan tetapi Bapak B tidak mengetahui hal tersebut. 

“Saya tidak mengetahuinya mba, yang saya ketahui zakat itu untuk keperluan 

orang pribadi. Pajak itu kan menjadi kepentingan pemerintah dimana kita 

bayarkan melalui pemerintah, sedangkan zakat itu menjadi kewajiban orang 

pribadi dengan agama yang dibayarkan sendiri oleh masing-masing orang. 

Bahkan dengan mbak mewawancarai ini baru saya mengetahui kalau 

ternyata zakat penghasilan dapat menjadi pengurang PKP”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

 

Berbeda dengan Bapak A wajib pajak di Fakultas Grade A yang sudah 

mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP walaupun hanya sebatas 

definisi. Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B tidak mengetahui terkait 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

“Saya sendiri tidak mengetahui atas adanya program pemerintah terkait 

insentif pajak berupa zakat penghasilan ini, bahkan saya baru mendengar 

dan mengetahuinya dari mbak barusan. Setau saya salah satu pengurang 

pajak itu seperti dana pensiun, kalau zakat saya belum tau mbak. Selama ini 

dari atasan ataupun dari pihak KPP tidak ada informasi maupun sosialisasi 

atas adanya zakat penghasilan ini”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 
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Menurut Ibu C salah satu pengurang pajak yang diketahui hanyalah dana 

pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu pengurang pajak yang wajib 

diterima bagi PNS karena bagian dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. 

Ibu C tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan juga menjadi objek pengurang 

PPh. Menurut UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 (3), zakat merupakan salah satu 

yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun, terdapat perubahan pada  

SE-DJP No SE-80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat penghasilan dalam 

perhitungan PKP, yang menyebutkan bahwa zakat penghasilan dapat menjadi 

pengurang PKP apabila dibayarkan pada badan amil yang disahkan oleh 

pemerintah. Minimnya pengetahuan Ibu C dikarenakan kurangnya informasi 

maupun sosialisasi dari atasan dan pihak dari KPP.  

Bapak D selaku wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade B ternyata 

belum pernah mengetahui terkait pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak D mengetahui pemberian insentif 

hanya melalui remunerasi. Bentuk remunerasi yang diterima Bapak D setiap 

bulannya bisa berupa uang makan maupun tambahan gaji berdasarkan capaian 

kinerja. Untuk itu zakat penghasilan sangat awam didengar melihat pengetahuan 

yang kurang, terlebih juga sudah mendapatkan fasilitas remunerasi tersebut dari 

kantor.  

“Saya belum pernah mengetahuinya sama sekali mbak terkait dengan 

pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

itu, yang saya ketahui kalau pemberian insentif pada pegawai negeri seperti 

saya hanyalah remunerasi saja mbak”. (wawancara dilakukan pada hari 

Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 
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Sama halnya dengan pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade B. 

Pengetahuan Ibu E wajib pajak yang berada di Fakultas Grade C ternyata juga 

tidak mengetahui terkait pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP.  

“Kalau terkait zakat penghasilan saya sekedar mengetahuinya mbak tapi 

tidak juga secara definisi. Namun saya tidak mengetahui apakah zakat 

penghasilan tersebut yang disebut dengan insentif saya belum mengetahui 

dan belum memahaminya. Saya tidak pernah menghitung zakat saya berapa, 

kalau saya hitung satu bulan bisa lebih dari 2 juta, karena yang kelihatan 

saja setiap bulannya 2 juta ke anak asuh saya”. (wawancara dilakukan pada 

hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E tidak mengetahui dan memahami zakat penghasilan baik secara definisi 

maupun penerapannya. Hal tersebut dikarenakan Ibu E memiliki kebiasaan 

membayarkan zakat penghasilan kepada anak asuhnya. Oleh karena itu, Ibu E 

tidak mengetahui adanya pengurangan pajak sehingga tidak memanfaatkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Pembayaran zakat penghasilan yang 

diberikan kepada anak asuhnya terbilang cukup besar. Apabila penghasilan yang 

Ibu E keluarkan pada anak asuhnya digunakan untuk membayar zakat penghasilan 

pada BAZ atau LAZ maka akan mendapatkan pengurangan PKP. 

Wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C mengetahui zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP melalui pengisian SPT. Pada waktu 

pengisian SPT online, petugas yang membantu menanyakan terkait bukti potong 

pembayaran zakat penghasilan. Akan tetapi Ibu F tidak mengetahui terkait bukti 

dari zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yang dimaksud itu seperti apa. Ibu 

F juga tidak mengetahui manfaat zakat penghasilan, sehingga pengetahuan Ibu F 
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tersebut hanya sekedar mengetahui saja terkait pemberian insentif berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. 

“Saya sebagai muslim yang membayar pajak juga sekaligus membayar zakat 

entah itu zakat penghasilan ataupun zakat yang lainnya. Pada waktu kemarin 

mengisi SPT online saya ditanya oleh petugas terkait membayar zakat atau 

tidak, otomatis saya menjawab iya soalnya saya memang membayarnya. Nah, 

ketika saya menjawab iya petugasnya langsung bertanya tentang bukti bayar 

zakat itu. Saya tidak mengetahui kalau bayar zakat sebagai insentif disini 

harus ada bukti, saya hanya mengira zakat yang dimaksud adalah zakat yang 

biasanya saya keluarkan. Jadi saya sedikit mengetahui tentang zakat 

penghasilan ini waktu pengisian SPT kemarin, tetapi saya belum mengetahui 

secara jelas zakat penghasilan itu seperti apa dan manfaatnya buat kami 

seperti apa”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait pemberian 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui 

bahwa tidak semua wajib pajak mengetahui hal tersebut. Wajib pajak ada yang 

mengetahui melalui media televisi dan komunikasi rekan sekantor, tetapi juga ada 

yang tidak mengetahuinya sama sekali meskipun berasal pada level Grade yang 

sama. Hasil wawancara dari ke 6 narasumber ini memiliki perbedaan tingkat 

pengetahuan, 2 narasumber memiliki tingkat pengetahuan hanya sampai ke level 

mengetahui dan 4 narasumber lainnya ternyata tidak mengetahui terkait 

pengetahuan pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Tingkat Pengetahuan terkait Pemberian Insentif Pajak berupa 

Zakat Penghasilan sebagai Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - √ 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Sama halnya dengan penelitian Muktiyanto (2008), bahwa wajib pajak yang 

membayar pajak dan zakat penghasilan tidak mengetahui bahwa adanya 

pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Pada 

penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh mana 

pengetahuan mereka terkait pemberian insentif berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP, tetapi wajib pajak hanya mampu menyebutkan. Menurut teori 

Bloom (2011:130), wajib pajak tersebut baru sampai pada level mengetahui. 

Sebagian besar pernyataan narasumber diatas, ternyata terdapat ketidaksesuaian 

antara praktik dengan teori. Wibisono (2015:109) menyatakan bahwa, zakat 

penghasilan merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang termasuk kedalam 

tax deduction, sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang PKP. 
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b.) Pengetahuan terkait sistem pemungutan yang diterapkan atas 

pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP 

Adanya sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas pemberian insentif 

pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Penerapan sistem 

tersebut yaitu self assesment, dimana memberikan peluang bagi wajib pajak dalam 

menentukan opsinya dan membayarkan zakat penghasilan tersebut secara mandiri 

(Darussalam, 2017:20). Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 

2012). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

B, dan C terkait sistem pemungutan yang diterapkan atas pemberian insentif pajak 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Menurut wajib pajak di Fakultas Grade A diketahui bahwa, Bapak A selain 

mengetahui berita terkait pengurangan PKP ternyata juga mengetahui sistem 

pemungutan pajak yang diterapkan atas zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Seperti sistem pemungutan pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia yaitu 

self assesment system. Menurut Bapak A sistem pemungutan pajak yang 

diterapkan atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yaitu wajib pajak 

membayarkan langsung pada BAZ atau LAZ yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Apabila wajib pajak membayarkan zakat penghasilan selain pada badan yang 

ditunjuk oleh pemerintah, maka tidak akan mendapatkan bukti potong (SE DJP 

No. SE-80/PJ/2010). Bukti potong tersebut yang nantinya dibawa wajib pajak 

sebagai bukti telah melakukan pembayaran zakat penghasilan. 
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“Sejauh ini yang masih saya ketahui hanya berita terkait pengurangan PKP 

berupa zakat saja, kalau terkait sistem pemungutan pajak yang diterapkan 

atas pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan ini mungkin menurut 

saya kita bisa bayarkan sendiri langsung ke badan yang ditunjuk oleh 

pemerintah”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

Namun, wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A ternyata ada 

yang tidak mengetahui sistem pemungutan pajak yang dikenakan atas zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Ketidaktahuan wajib pajak tersebut 

dikarenakan dari instansi tempat bekerja tidak menerapkan pemberian insentif 

pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Pada instansi yang 

menerapkan hal tersebut biasanya melakukan pemungutan zakat penghasilan yang 

dipotong dari gaji setiap bulannya. Selain itu, pada laporan tahunan wajib pajak 

ternyata juga tidak dicantumkan item zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Instansi tempat bekerja hanyalah mencantumkan PPh Pasal 21, sehingga wajib 

pajak tidak mengetahui adanya pengurangan PKP melalui zakat penghasilan. 

“Saya tidak mengetahui terkait sistem pemungutan pajaknya untuk zakat itu 

seperti apa. Instansi disini juga tidak melakukan pemungutan zakat 

penghasilan. Pada laporan tahunan kami tidak dicantumkan zakat 

penghasilan akan tetapi mencantumkan PPh Pasal 21”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C sebagai wajib pajak yang berada di Fakultas Grade B tidak mengetahui 

terkait dengan sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Akan tetapi Ibu C hanya mengetahui sistem pemungutan pajak yang ada di 

Indonesia. Ibu C dapat menyebutkan 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia 

yaitu Official assesment system, self assesment system, dan withholding system. 
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Seperti pengakuan Ibu C, Ibu C tidak mengetahui sistem pemungutan pajak atas 

zakat penghasilan tetapi dapat menyebutkan sistem pemungutan pajak.  

“Saya tidak mengetahui terkait sistem pemungutan pajaknya untuk zakat itu 

seperti apa. Namun saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia 

itu ada 3 yaitu official assesment system, self assesment system, dan 

withholding system”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 

di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade B yaitu Bapak D ternyata 

juga tidak mengetahui sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  

“Saya tidak mengetahui secara jelas terkait sistem pemungutan pajaknya 

untuk zakat itu seperti apa mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 

April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D tidak mengetahui secara jelas terkait sistem pemungutan pajak atas 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ketidaktahuan Bapak D dikarenakan 

tidak pernah melakukan pembayaran zakat penghasilan di BAZ atau LAZ, 

sehingga tidak mengetahui sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Wajib pajak tidak banyak yang mengetahui pemungutan 

pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bahkan wajib pajak yang 

telah membayarkan pajak penghasilan tidak mengetahui adanya hal tersebut.  

Sama halnya dengan wajib pajak di Fakultas Grade B yang tidak mengetahui 

terkait sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

“Saya tidak mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak untuk zakat 

penghasilan itu seperti apa mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 

26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E selaku wajib pajak yang berada di Fakultas Grade C juga tidak 

mengetahui terkait sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai 
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pengurang PKP. Kebiasaan Ibu E yang membayarkan zakat penghasilan kepada 

anak asuh, sehingga tidak mengetahui sistem pemungutan tersebut. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008), lebih dari 52% wajib 

pajak yang membayarkan zakat dan pajak tidak mengetahui terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP seperti sistem pemungutan tersebut.  

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C ternyata 

juga tidak mengetahui sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Menurut Ibu F pengetahuan yang didapatkan melalui momentum 

pengisian SPT masih belum seberapa. Bahkan tidak memenuhi dalam tingkatan 

level pengetahuan. Tingkatan level pengetahuan menurut Bloom (1908) dalam 

Fitriani (2011:130) ada 6 yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Peneliti berusaha menggali 

pengetahuan Ibu F, sesuai dengan indikator pertama dalam level pengetahuan 

yaitu mengetahui, tetapi ternyata Ibu F tidak mampu menyebutkan sistem 

pemungutan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

“Untuk hal ini saya tidak mengetahui bagaimana sistem pemungutan 

pajaknya untuk zakat itu seperti apa”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait sistem 

pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui 

bahwa pada Fakultas Grade A, B, dan C diatas hampir semua tidak mengetahui 

hal tersebut. Hasil wawancara dari ke 6 narasumber ini memiliki perbedaan 

tingkat pengetahuan, 1 narasumber yang mengetahui adanya sistem pemungutan 

pajak yang diterapkan atas pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan 
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sebagai pegurang PKP yaitu langsung dibayarkan sendiri ke badan yang ditunjuk 

oleh pemerintah. Namun, terdapat 5 narasumber yang belum mengetahui konsep 

pemungutan pajak yang diterapkan atas pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tingkat Pengetahuan terkait Sistem Pemungutan yang Diterapkan 

atas Pemberian Insentif Pajak berupa Zakat Penghasilan sebagai Pengurang 

PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP tetapi narasumber tidak dapat menyebutkan. Menurut Penelitian 

Muktiyanto (2008), sebagian besar wajib pajak belum semuanya mengetahui 

konsep pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP ini, 

sehingga terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan teori. Menurut buku 

Direktorat Jenderal Pajak (2013:29), bahwa kebijakan ini dimanfaatkan dengan 

cara self-assessment tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat 

memperoleh fasilitas tersebut. Penerapan sistem tersebut memberikan peluang 

bagi wajib pajak dalam menentukan opsinya yaitu untuk membayarkan zakat 
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penghasilannya atau tidak, dan membayarkan zakat penghasilan tersebut secara 

mandiri. 

c.) Pengetahuan terkait syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

Selain sistem pemungutan adapun syarat zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP, syarat tersebut harus dilengkapi supaya wajib pajak dapat 

mengurangi pajaknya. Menurut PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran 

dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, bahwa wajib pajak yang melakukan 

pengurangan zakat wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat 

penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak saat 

dilakukannya pengurangan. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 

2012). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

B, dan C terkait syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Bapak A sebagai wajib pajak di Fakultas Grade A ternyata mengetahui syarat 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Sesuai dengan tingkat awal 

pengetahuan menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) yaitu mengetahui, 

Bapak A mampu menyebutkan salah satu syarat zakat penghasilan. Syarat zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP yang disebutkan oleh Bapak A yaitu adanya 

bukti pembayaran zakat penghasilan. Menurut Bapak A alasan pemerintah 

mensyaratkan bukti pembayaran tersebut agar wajib pajak yang biasanya 

membayarkan zakat penghasilan di masjid maupun orang tertentu dapat 

mempunyai opsi lain. Opsi tersebut yaitu dengan membayarkan zakat penghasilan 
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pada BAZ atau LAZ agar mendapatkan bukti pembayaran yang nantinya dapat 

digunakan sebagai pengurang PKP. 

“Bersumber dari berita yang saya dengar ya mbak, seingat saya mungkin 

salah satu syaratnya untuk dapat menjadi pengurangan PKP yaitu dengan 

menunjukkan bukti pembayaran zakat penghasilan. Namun selebihnya saya 

masih kurang mengetahuinya”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 

April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Namun, Bapak B wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A 

ternyata tidak mengetahui terkait syarat zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. 

“Kurang tau ya mbak ketentuan syaratnya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B yang sebelumnya tidak mengetahui terkait pemberian insentif pajak 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP ternyata dapat berakibat pada 

pengetahuan di ketentuan lainnya. Salah satu ketentuan tersebut yaitu Bapak B 

juga tidak mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Setelah 

peneliti menggali pengetahuan narasumber, ternyata tingkat pengetahuan 

narasumber belum sampai pada tingkatan awal pengetahuan yaitu mengetahui. 

Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang tidak mampu menyebutkan syarat zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Selain itu, pernyataan Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B tidak 

mengetahui akan syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Apabila Ibu C 

mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP sekaligus 

memanfaatkannya. Hal tersebut akan menjadi keuntungan Ibu C yaitu 

mendapatkan pengurangan pajak. Pengurangan pajak tersebut selain dapat 
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mengurangi pajak terhutangnya juga dapat menyejahterakan pembayar zakat 

penghasilan (Wu dan Yang, 2014). Penyebaran informasi yang kurang menunjang 

serta minimnya sosialisasi atas adanya zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan Ibu C.  

“Kurang tau saya mbak terkait dengan syaratnya seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade B ternyata juga 

tidak mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki Bapak D terkait dengan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP juga berpengaruh pada minimnya pengetahuan tentang syarat 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak D hanya mengetahui syarat 

pemberian remunerasi dengan bentuk uang makan yaitu berdasarkan kehadiran 

perbulan. Adanya tambahan penghasilan melalui remunerasi yaitu uang makan 

sudah dirasa cukup. Padahal apabila wajib pajak lebih update terhadap peraturan 

perpajakan, maka akan mengetahui adanya insentif pajak yang dapat 

memperingan pembayaran pajak. 

“Terkait dengan syarat untuk dapat menjadi pengurang PKP seperti apa 

saya belum mengetahuinya mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 

April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Sama halnnya dengan Fakultas Grade B, Ibu E wajib pajak pada Fakultas 

Grade C ternyata juga tidak mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Ibu E tidak mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP dikarenakan kebiasaan Ibu E yang membayarkan zakat 

penghasilan pada anak asuhnnya. Pembayaran yang dilakukan tidak pada badan 
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amil yang ditunjuk oleh pemerintah, maka tidak akan mengetahui bahwa zakat 

penghasilan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang PKP. Seperti yang 

diungkapkan Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak menjadi tingkatan 

kepekaan atau kesadaran dari wajib pajak untuk memahami perundanng-undangan 

perpajakan. Oleh karena itu, semakin wajib sadar sekaligus memahami peraturan 

perpajakan terbaru, maka akan mengerti adanya kebijakan pengurangan PKP 

melalui zakat penghasilan.  

“Saya tidak mengetahui mbak terkait dengan syarat zakat penghasilan untuk 

dapat menjadi pengurang PKP”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 

April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Kemudian, Ibu F wajib pajak yang juga berada pada Grade C ternyata juga 

tidak mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ibu F 

menyatakan bahwa dirinya baru mendengar adanya syarat zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP melalui petugas pengisian SPT. Berbeda dengan teori 

indikator pengetahuan pajak menurut Que (2010) dalam Rahayu (2013), bahwa 

wajib pajak harus mengetahui akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

Namun menurut Ibu F, tidak ada syarat yang mengharuskan pembayaran zakat 

penghasilan dilakukan di badan amil, Ibu F hanya sekedar mengetahui 

pembayaran zakat penghasilan sama seperti pembayaran zakat biasanya yaitu 

dapat dibayarkan ke masjid ataupun orang yang berhak menerima zakat 

penghasilan. Hal tersebut terjadi sebab kurangnya pengetahuan terkait ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan yang berlaku saat ini. 

“Terkait dengan syarat zakat penghasilan untuk dapat menjadi pengurang 

PKP saya tidak mengetahui sama sekali mbak”. (wawancara dilakukan pada 

hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait syarat zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui bahwa pada Fakultas Grade 

A, B, dan C diatas hampir semua tidak mengetahui hal tersebut. Hasil wawancara 

dari ke 6 narasumber ini memiliki perbedaan tingkat pengetahuan, 1 narasumber 

hanya sampai ke level mengetahui dengan menunjukkan bukti pembayaran zakat 

penghasilan dan selebihnya kurang mengetahui hal tersebut. Namun, terdapat 5 

narasumber belum mengetahui terkait dengan syarat zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Tingkat Pengetahuan terkait Syarat Zakat Penghasilan sebagai 

Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat  

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP tetapi 

narasumber tidak dapat mencontohkan, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengkoreksi, dan mengkritisi. Menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130), 

bahwa pengetahuan wajib pajak belum sampai ke level dasar pengetahuan yaitu 

mengetahui. Sebagian besar narasumber diatas ternyata belum semuanya 

mengetahui syarat zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga terdapat 
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ketidaksesuaian antara praktik dengan teori. Menurut Ambara (2009:35), bahwa 

syarat zakat penghasilan untuk dapat menjadi pengurang PKP yaitu zakat 

dibayarkan oleh orang beragama islam, zakat yang dibayarkan pada BAZ atau 

LAZ yang dibentuk oleh pemerintah, melampirkan bukti pembayaran zakat 

penghasilan dari BAZ atau LAZ yang dilegalisir. Hal ini disebabkan minimnya 

sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak (Andriani, 2013). 

d.) Pengetahuan terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

Pemberian zakat penghasilan sebagai pengurang PKP biasanya dilakukan 

oleh wajib pajak yang berprofesi. Wajib pajak berprofesi tersebut memiliki 

tingkat pendidikan dan level pengetahuan yang lebih tinggi. Adanya tingkat 

pendidikan dan level pengetahuan yang lebih tinggi pada wajib pajak berprofesi 

ini memiliki keistimewaan, karena wajib pajak lainnya belum tentu dapat 

memanfaatkan kebijakan ini. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 

2012). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

B, dan C terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas 

Grade A ternyata mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP.  

“Sepengetahuan saya mungkin wajib pajak berprofesi sebagai Pegawai 

Negeri Sipil dengan golongan 3A keatas saja mbak yang dapat 

mengurangkan zakat penghasilan tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari 

Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Hasil wawancara diketahui bahwa Bapak A dapat menyebutkan subjek zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak A menyatakan bahwa wajib pajak 
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yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mengurangkan zakat 

penghasilan pada PKP. Namun, tidak semua golongan PNS dapat mengurangkan 

zakat penghasilan tersebut. Menurut Bapak A bahwa PNS dengan golongan 3A 

keatas yang dapat menikmati kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP.  Bapak A dalam hal ini bekerja sebagai PNS dengan golongan 3A, tetapi 

Bapak A tidak menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Alasan 

Bapak A tidak menerapkan yaitu di instansi tempat bekerja tidak menerapkannya. 

Namun, apabila dilihat hari nominal gaji yang lumayan tinggi, seharusnya Bapak 

A memanfaatkan kebijakan pengurangan PKP ini melalui zakat penghasilan agar 

mengurangi beban pajaknya. 

Namun, adanya tingkat pengetahuan yang berbeda walaupun berada pada 

Grade yang sama. Bapak B wajib pajak yang juga berada pada Grade A ternyata 

tidak mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Ketidaktahuan Bapak B disebabkan oleh tidak mengetahui terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga untuk pengetahuan terkait dengan 

subjek Bapak B juga tidak mengetahuinya. Menurut Bapak B, hanya wajib pajak 

berprofesi sebagai pegawai swasta yang dapat mengurangkan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Pegawai swasta dapat menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Berbeda dengan Bapak B yang berprofesi 

sebagai PNS, kegiatan tersebut dilakukan oleh bendahara. Seperti halnya gaji 

yang diterima adalah gaji bersih yang sudah dipotong oleh bendahara. Padahal 

profesi yang dijalani Bapak B saat ini juga merupakan salah satu subjek zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun keterbatasan Bapak B yang tidak 
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mengetahui hal tersebut sehingga menyebutkan profesi lain yang dapat menjadi 

pengurang PKP. 

“Sebenarnya saya juga tidak tau mbak”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C sebagai wajib pajak pada Fakultas Grade B juga tidak mengetahui 

siapa saja yang dapat mengurangkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Akan tetapi hanya menyebutkan wajib pajak berprofesi saja tanpa mencontohkan 

yang lebih spesifik. Pengetahuan Ibu C terkait dengan subjek zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP hampir sempurna, hanya saja Ibu C tidak dapat 

menyebutkan yang lebih detail terkait subjek tersebut. 

“Sebenarnya saya juga tidak tau mbak, mungkin hanya wajib pajak yang 

berprofesi saja”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di 

Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh wajib pajak sesama Fakultas Grade B. 

Menurut Bapak D wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade B ternyata 

tidak mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak 

B tidak mengetahui bahwa profesinya saat ini dapat mengklaim zakat penghasilan 

ini sebagai pengurang PKP pada saat pelaporan SPT. Akan tetapi kurangnya 

sosialisasi dari KPP terdekat membuat wajib pajak tidak mengetahuinya 

(Andriani, 2013). Apabila sebagian besar wajib pajak mengetahuinya, akan 

memberikan timbal balik juga pada KPP yaitu timbulnya kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak tepat waktu (Chaizi Nasucha (2013:139)). 

“Terkait dengan siapa saja yang dapat mengurangkan zakat penghasilan 

pada PKP saya belum mengetahuinya mbak”. (wawancara dilakukan pada 

hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 
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Wajib pajak yang berada pada Fakultas dengan Grade yang berbeda ternyata 

memiliki pengetahuan yang sama. Ibu E sebagai wajib pajak di Fakultas Grade C 

ternyata juga tidak mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Ibu E juga tidak mengetahui apakah profesinya tersebut termasuk 

subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP atau tidak. Ketidaktahuan Ibu E 

juga dapat berasal dari kebiasaan yang menyalurkan zakat penghasilan pada anak 

asuh dan yayasannya, sehingga tidak mengetahui adanya pengurangan PKP 

melalui zakat penghasilan tersebut. Selain itu juga dapat timbul dari kebiasaan 

wajib pajak yang tidak mengetahui akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

yang berlaku saat ini (Que (2010) dalam Rahayu, 2013).   

“Saya tidak mengetahui mbak terkait dengan siapa saja yang dapat 

mengurangkan zakat penghasilan tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari 

Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Berbeda dengan Ibu F wajib pajak yang juga berada pada Grade C, ternyata 

mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

“Terkait dengan subjeknya saya juga tidak mengetahuinya mbak. Mungkin 

saya juga termasuk subjeknya karena saya sebagai PNS ditanya petugasnya 

terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP saat pengisian SPT 

kemarin”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F menyatakan bahwa tidak mengetahui terkait subjek zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Namun setelah peneliti menggali lebih dalam ternyata 

Ibu F dapat mencontohkan subjek zakat penghasilan. Ibu F mencontohkan bahwa  

profesinya sendiri sebagai subjek zakat penghasilan dapat menjadi pengurang 

PKP. Hal tersebut diketahui dari petugas KPP pada saat pengisian SPT Online. 

Pengetahuan yang diperoleh Ibu F merupakan suatu interaksi dengan lingkungan 
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yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengalaman (Mubarak, 

2012:83). 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait syarat zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui bahwa pada Fakultas Grade 

A, B, dan C diatas hampir semua tidak mengetahui hal tersebut. Hasil wawancara 

dari ke 6 narasumber ini memiliki perbedaan tingkat pengetahuan, 1 narasumber 

hanya sampai ke level mengetahui subjek zakat penghasilan sebatas PNS saja dan 

tidak mampu menyebutkan subjek yang lain. Namun, terdapat 5 narasumber 

belum mengetahui terkait dengan siapa saja yang dapat mengurangkan zakat 

penghasilann tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Tingkat Pengetahuan terkait Subjek Zakat Penghasilan sebagai 

Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang siapa saja yang dapat mengurangkan zakat penghasilan 

tetapi narasumber tidak mampu mencontohkan, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengkoreksi, dan mengkritisi. Menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130), 

pengetahuan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa tidak semua wajib pajak 
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mengetahui terkait subjek zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga 

terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan teori. Menurut Maksum 

(2009:111), bahwa pemberian zakat penghasilan biasanya dilakukan oleh wajib 

pajak yang berprofesi sebagai pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, 

konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya. Menurut penelitian 

Duquette (2016) wajib pajak berprofesi tersebut ternyata lebih responsif terhadap 

pajak, sehingga dianggap lebih peka terhadap pajak karena memiliki tingkat 

pendidikan atau level pengetahuan yang lebih tinggi. 

e.) Pengetahuan terkait tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP 

Sesuai dengan syarat zakat penghasilan, pembayaran zakat penghasilan harus 

dibayarkan pada badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Menurut SE 

DJP No. SE-80/PJ/2010, apabila wajib pajak membayarkan zakat penghasilan 

tidak pada badan tersebut maka tidak dapat menjadi pengurang PKP. Badan amil 

yang disahkan pemerintah menurut SE DJP No. SE-80/PJ/2010 adalah BAZ 

ataupun LAZ. Adanya pengetahuan perpajakan yang menunjang secara tidak 

langsung akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas 

dan Savitri, 2015). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di 

Fakultas Grade A, B, dan C terkait tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak yang berada di 

Fakultas Grade A, ternyata wajib pajak tersebut mengetahui terkait tempat 

pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak A mampu 
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menyebutkan BAZ ataupun LAZIZ sebagai tempat pembayaran zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Alasan Bapak A menyebutkan kedua tempat tersebut 

karena mendapatkan kepercayaan pemerintah. Kepercayaan dari pemerintah untuk 

mengelola dan membagikan zakat peghasilannya kepada orang yang berhak 

menerima. Penerima zakat penghasilan akan menerima tambahan uang yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya (Mutia dan Zahara, 2009).  

“Kalau tempatnya mungkin di badan yang ditunjuk pemerintah seperti BAZ 

ataupun LAZIZ yang memang secara langsung mendapat kepercayaan 

pemerintah untuk mengelola zakat mbak”. (wawancara dilakukan pada hari 

Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A ternyata tidak 

mengetahui terkait tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Menurut Bapak B apabila dari awal tidak mengetahui terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, maka untuk tempat dimana pembayaran zakat 

penghasilan dilakukan juga tidak akan mengetahuinya. Ketidaktahuan Bapak B 

terkait hal ini juga bisa disebabkan oleh tidak pernah melakukan pembayaran 

zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ, sehingga tidak mengetahui adanya 

pengurangan tersebut.  

“Tidak tau ya mbak kalau soal tempat pembayarannya”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu C wajib pajak yang 

berada di Fakultas Grade B, juga tidak mengetahui terkait tempat pembayaran 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Minimnya sosialisasi yang diberikan 

KPP, sehingga wajib pajak tidak mampu memanfaatkan insentif pajak berupa 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP (Andriani, 2013). Selain itu, wajib 
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pajak kurang mampu berinisiatif untuk mengetahui peraturan perpajakan yang 

berlaku saat ini. Rendahnya minat wajib pajak untuk mengetahui peraturan 

perpajakan yang berlaku saat ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan (Mubarak, 2012:83). 

“Tidak tau ya mbak kalau soal tempat pembayarannya”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade B ternyata juga 

tidak mengetahui terkait tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130), apabila narasumber tidak 

mampu menyebutkan tempat pembayaran zakat penghasilan maka dapat 

dikatakan pengetahuan narasumber belum sampai pada level dasar tingkat 

pengetahuan yaitu mengetahui. Bapak D sebagai wajib pajak yang berprofesi dan 

lebih responsif terhadap pajak seharusnya mengetahui adanya zakat penghasilan 

sebagai penguurang PKP (Duquette, 2016).  

“Terkait dengan dimana tempat zakat penghasilan dibayarkan untuk dapat 

menjadi pengurang PKP saya belum mengetahuinya mbak”. (wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya). 

 

Pengetahuan yang sama juga terjadi pada Fakultas dengan Grade yang 

berbeda. Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C ternyata juga tidak mengetahui 

terkait tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Pembayaran zakat penghasilan yang dibayarkan tidak pada BAZ atau LAZ yang 

ditunjuk pemerintah mengakibatkan tidak mengetahui adanya pengurangan pajak 

berupa zakat penghasilan. Ibu E selalu membayarkan zakat penghasilan pada anak 

asuh dan yayasannya, sehingga tidak memperoleh manfaat dari pembayaran 
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tersebut. Namun, ketika Ibu E membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau 

LAZ akan mendapatkan manfaat yaitu berupa pengurangan PKP yang nantinya 

dapat mengurangi pembayaran PPh terhutang. 

“Saya tidak mengetaui mbak terkait dengan tempat pembayaran zakat 

penghasilan agar dapat menjadi pengurang PKP”. (wawancara dilakukan 

pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya). 

 

Wajib pajak yang juga berada pada Grade C ternyata juga mengetahui terkait 

tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Akan tetapi Ibu F 

hanya mengetahui sebatas penyaluran zakat penghasilan pada lembaga zakat agar 

memperoleh bukti pembayaran. Walaupun Ibu F tidak mampu menyebutkan 

lembaga zakat, tetapi tidak mampu menyebutkan secara detail tempat dimana 

pembayaran zakat penghasilan dilakukan. Adanya bukti pembayaran yang 

dibayarkan pada BAZ atau LAZ akan mempermudah wajib pajak untuk 

mengklaim zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

“Awalnya saya tidak mengetahui hal ini namun, kalau tidak salah yang 

diminta pada saat pengisian SPT kemarin itu adalah yang disalurkan melalui 

lembaga zakat, sehingga saya mendapatkan butki-bukti yang kemudian bisa 

saya klaim untuk mengurangi pajak saya”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait tempat 

pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui bahwa 

pada Fakultas Grade A, B, dan C diatas hampir semua tidak mengetahui hal 

tersebut. Hasil wawancara dari ke 6  narasumber ini memiliki perbedaan tingkat 

pengetahuan, 2 narasumber hanya sampai ke level mengetahui hanya sebatas 

mengetahui tempat pembayarannya yaitu di BAZ atau LAZ dengan mengingat 

waktu pengisian SPT dan informasi dari rekan kerjanya. Namun, terdapat 4 
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narasumber lainnya belum mengetahui terkait adanya syarat zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Tingkat Pengetahuan terkait Tempat Pembayaran Zakat 

Penghasilan sebagai Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - √ 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang dimana tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP tetapi narasumber tidak dapat mencontohkan, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengkoreksi, dan mengkritisi, sehingga peneliti menyimpulkan 

bahwa wajib pajak belum sampai ke level dasar (Bloom (1908) dalam Fitriani, 

2011:130). Sebagian besar narasumber ternyata belum semuanya mengetahui 

dimana tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga 

terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan teori. Menurut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak No. SE–80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat Penghasilan 

dalam Perhitungan PKP, yang menyatakan bahwa zakat atas penghasilan yang 

dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang beragama muslim 

kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk 
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atau disahkan oleh pemerintah sebagai pengurang PKP ternyata belum sesuai 

dengan keadaan dilapangan sesungguhnya.  

f.) Pengetahuan terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP  

Adapun perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yang belum 

banyak diketahui oleh wajib pajak. Perhitungan tersebut dilakukan setelah 

dikurangi kebutuhan pokok wajib pajak dengan presentase tertentu. Menurut 

Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak menjadi tingkatan kepekaan 

atau kesadaran dari wajib pajak untuk memahami perundang-undangan 

perpajakan. Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas 

Grade A, B, dan C terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak A wajib pajak yang 

berada di Fakultas Grade A, ternyata Bapak A tidak mengetahui terkait 

perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ketidaktahuan terkait 

perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dikarenakan Bapak A pada 

awalnya tidak mengetahui zakat penghasilan tersebut. Hal ini dikarenakan 

minimnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak (Andriani, 2013). 

“Hehehe, kalau terkait perhitungan zakat penghasilan saya tidak tau ya 

mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A ternyata juga 

tidak mengetahui terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Pengetahuan Bapak B apabila dilihat dari indikator Bloom (1908) dalam Fitriani 

(2011:130) belum sampai pada tingkatan awal pengetahuan yaitu mengetahui. 
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Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya (Fikriningrum, 2012). 

“Tidak tau ya mba terkait perhitungannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

 

Sama halnya dengan wajib pajak yang berada di Fakultas Grade A tidak 

mengetahui perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ibu C wajib 

pajak yang berada di Fakultas Grade B ternyata juga tidak mengetahui terkait 

perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Seperti penelitian 

Muktiyanto (2008), yang menyatakan lebih dari 50% masyarakat yang membayar 

pajak dan zakat tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan dapat menjadi 

pengurang PKP, salah satunya perhitungan zakat penghasilan. 

“Tidak tau ya mba terkait perhitungannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Bapak D wajib pajak yang juga berada pada Grade B juga tidak 

mengetahui terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP itu 

seperti apa. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan 

Pajak) kepada wajib pajak (Andriani, 2013). 

“Saya tidak mengetahui terkait bagaimana perhitungan zakat penghasilan itu 

seperti apa mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E wajib pajak yang berada di Fakultas Grade C juga tidak mengetahui 

terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Menurut Olaoye et 

al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk wajib 

pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, 
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dengan adanya pengetahuan perpajakan yang menunjang akan menambah 

pengetahuan perpajakan. 

“Kalau terkait dengan perhitungannya seperti apa saya tidak mengetahuinya 

mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C ternyata tidak 

mengetahui terkait perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Ketidaktahuan tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan peraturan 

yang berlaku seperti Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang perlakuan 

zakat dalam penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). 

“Tidak tau ya mba terkait perhitungannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait syarat zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP dapat diketahui bahwa pada Fakultas Grade 

A, B, dan C diatas semua tidak mengetahui hal tersebut. Dapat disimpulkan 

bahwa dari hasil wawancara ke 6 narasumber dari 6 Fakultas semuanya tidak 

memenuhi tingkatan pada level pengetahuan, sehingga tidak memiliki 

pengetahuan sama sekali terkait cara perhitungan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP itu seperti apa. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Tingkat Pengetahuan terkait Perhitungan Zakat Penghasilan 

sebagai Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui - - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang perhitungan zakat penghasilan tetapi narasumber tidak 

dapat mencontohkan, mengaplikasikan, menganalisis, mengkoreksi, dan 

mengkritisi, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa wajib pajak belum 

mengetahui sama sekali. Sebagian besar narasumber diatas ternyata tidak 

mengetahui sama sekali terkait dengan perhitungan zakat penghasilan, sehingga 

terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan teori. Menurut Maksum 

(2009:122), bahwa perhitungan zakat penghasilan diperhitungkan selama satu 

tahun, nisabnya adalah jika pendapatan satu tahun lebih dari senilai 85 gr emas 

dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi 

kebutuhan pokok.  

g.) Pengetahuan terkait pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat 

penghasilan 

Setelah melakukan perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP,  

wajib pajak tidak melakukan penyetoran terlebih dahulu. Akan tetapi langsung 
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melakukan pelaporan, yang nantinya hasil dari pembayaran zakat penghasilan 

tersebut akan menimbulkan lebih bayar pada saat pengisian SPT online. Lebih 

bayar tersebut nantinya akan mendapatkan uang kembalian dari KPP dengan 

wilayah kerja tempat dimana wajib pajak melaporkan. Menurut Oladipupo dan 

Obazee (2016), pengetahuan pajak menjadi tingkatan kepekaan atau kesadaran 

dari wajib pajak untuk memahami perundang-undangan perpajakan. Peneliti 

berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade A, B, dan C terkait 

pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas 

Grade A, diketahui bahwa Bapak A mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang 

setelah dikurangi zakat penghasilan. Bapak A mampu menyebutkan cara 

pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. Pelaporan tersebut 

dilakukan pada saaat melaporkan SPT. Adanya pengetahuan perpajakan yang 

menunjang secara tidak langsung akan membuat wajib pajak memahami peraturan 

perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). 

“Mungkin dilaporkan bareng pada saat pelaporan SPT kali ya mbak. Namun 

terkait bagaimana cara pelaporannya seperti apa dalam hal ini saya kurang 

tahu”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Berbeda dengan Bapak A, Bapak B wajib pajak yang juga berada pada 

Fakultas Grade A ternyata tidak mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang 

setelah dikurangi zakat penghasilan. Ketidaktahuan tersebut berawal dari Bapak B 

tidak mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil 

penelitian Fitriani (2016), menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan membuat 

wajib pajak tidak membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ, sehingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

wajib pajak tidak dapat mengurangkan zakatnya. Selain itu, wajib pajak juga tidak 

mengetahui pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. 

“Tidak tau ya mba terkait pelaporannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B juga tidak mengetahui terkait 

pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. Hal ini 

dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak (Andriani, 2013). 

“Tidak tau ya mba terkait pelaporannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B ternyata 

juga tidak mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat 

penghasilan. Bapak D yang tidak mengetahui terkait pemberian insentif berupa 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Menurut Wu dan Yang (2014), yaitu 

bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam konteks PPh 

secara umum.  Namun, wajib pajak tidak menerapkan kebijakan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP sehingga wajib pajak belum merasakan manfaat tersebut.  

“Saya tidak mengetahui terkait bagaimana pelaporan zakat penghasilan itu 

seperti apa mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu E wajib pajak yang berada di Fakultas Grade C tidak 

mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. 

Namun Ibu E hanya mengetahui cara pelaporan pajak terhutang. Menurut Olaoye 

et al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor penting untuk membentuk 

wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan kewajiban perpajakan. 
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“Untuk cara pelaporan pajak terhutang sendiri saya mengetahuinya mbak, 

namun terkait dengan pelaporannya setelah dikurangi dengan zakat 

penghasilan saya tidak mengetahuinya mbak”. (wawancara dilakukan pada 

hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C ternyata juga tidak 

mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. 

Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak (Andriani, 

2013).   

“Tidak tau ya mba terkait pelaporannya itu seperti apa”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan terkait pelaporan pajak 

terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan dapat diketahui bahwa pada 

Fakultas Grade A, B, dan C diatas hampir semua tidak mengetahui hal tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari ke 6 narasumber ini memiliki 

perbedaan tingkat pengetahuan, 1 narasumber hanya sampai ke level mengetahui 

walaupun hanya sebatas mengira-ngira saja pelaporan pajak terhutanng dilakukan 

pada saat pelaporan SPT Tahunan. Namun terdapat 5 narasumber lainnya belum 

mengetahui terkait pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabel 4.7 Tingkat Pengetahuan terkait Pelaporan Pajak Terhutang setelah 

Dikurangi Zakat Penghasilan 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Pada penelitian ini peneliti berusaha menggali dengan menanyakan sejauh 

mana pengetahuan tentang pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat 

penghasilan tetapi narasumber tidak dapat mencontohkan, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengkoreksi, dan mengkritisi, sehingga peneliti menyimpulkan 

bahwa wajib pajak tidak memenuhi tingkatan awal dari pengetahuan. Sebagian 

besar narasumber diatas ternyata tidak mengetahui terkait pelaporan zakat 

penghasilan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan PER-6/PJ/2011 tentang 

Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, bahwa 

wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat wajib melampirkan fotokopi 

bukti pembayaran zakat penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

PPh tahun pajak saat dilakukannya pengurangan. Bukti pembayaran tersebut 

paling sedikit memuat NPWP pembayar, jumlah dan tanggal pembayaran zakat, 

nama BAZ atau LAZ, tandatangan petugas BAZ atau LAZ pada bukti 

pembayaran apabila pembayaran dilakukan secara langsung, dan validasi petugas 

bank apabila pembayaran melalui transfer rekening bank. 
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h.) Pengetahuan terkait alasan pemilihan tempat pembayaran zakat 

penghasilan 

Pada kenyataannya zakat penghasilan dapat dibayarkan dimana pun sesuai 

dengan keinginan wajib pajak pribadi. Wajib pajak memiliki hak untuk memilih 

membayarkan zakat penghasilannya dimana saja. Begitupun dengan alasan 

mengapa wajib pajak membayarkan zakat penghasilan ditempat yang dipilih 

tersebut. Menurut Olaoye et al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor 

penting untuk membentuk wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan 

kewajiban perpajakan. Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di 

Fakultas Grade A, B, dan C terkait alasan pemilihan tempat pembayaran zakat 

penghasilan.  

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas 

Grade A, diketahui bahwa adanya beragam tempat yang dipilih wajib pajak untuk 

membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak A sebagai wajib 

pajak di Fakultas Grade A memilih untuk membayarkan zakat penghasilannya di 

masjid. Alasan Bapak A membayarkan di masjid yaitu sekalian untuk membayar 

zakat fitrah waktu ramadhan. Menurut Bapak A membayarkan zakat penghasilan 

di masjid merupakan suatu kewajiban untuk mensucikan diri di bulan ramadhan. 

Kebiasaan Bapak A yang membayarkan zakat penghasilan di masjid, sehingga 

tidak mengetahui adanya pengurangan pajak berupa zakat penghasilan. Meskipun 

Bapak A membayarkan pajak dan zakat tepat waktu, namun apabila tidak 

mendapatkan sosialisasi dari KPP terkait zakat penghasilan dapat digunakan 

sebagai pengurang PKP. Maka wajib pajak tidak akan mengetahuinya, sehingga 
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menimbulkan permasalahan paling utama didalam zakat penghasilan sebagai 

pengurang zakat (Muktiyanto, 2008). 

“Saya pribadi membayarkan zakat biasanya di masjid mbak. Kalau di masjid 

sekalian saya membayarkan zakat fitrah saat ramadhan mbak karena itu kan 

sudah kewajiban untuk membersihkan diri juga”. (wawancara dilakukan pada 

hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A 

membayarkan zakat seperti zakat fitrah, zakat mal di masjid. Kebiasaan tersebut 

dilakukan karena sekalian membayarkan zakat bersama keluarga. Bapak B tidak 

mempermasalahkan perhitungan karena menurutnya pembayaran zakat harus iklas 

dari dalam diri. Pembayaran zakat penghasilan di masjid sudah menjadi tradisi 

yang dilakukan oleh wajib pajak pada umumnya. Oleh karena itu pemerintah 

mempunyai kebijakan baru yaitu pemberian insentif berupa pembayaran zakat 

penghasilan yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ agar menjadi pengurang PKP. 

Pembayaran zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ dapat memberikan 

keringanan wajib pajak dalam membayarkan pajak terhutangnya. 

“Saya pribadi membayarkan zakat biasanya di masjid seperti zakat fitrah, 

zakat mal seperti itu  mbak. Itupun saya tidak mengetahui perhitungannya 

seperti apa, yang penting saya iklas saja suruh zakat berapa. Kalau di masjid 

sekalian saya membayarkan bersama keluarga saya waktu bulan Ramadan 

mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Kemudian Ibu C sebagai wajib pajak pada Grade B ternyata juga membayar 

zakat penghasilan di masjid terdekat. Pembayaran dimasjid terdekat biasanya 

dilakukan karena sekalian membayarkan zakat fitrah pada saat bulan ramadhan.  

“Saya pribadi membayarkan zakat biasanya di masjid mbak. Kalau di masjid 

sekalian saya membayarkan zakat fitrah saat ramadhan mbak”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 
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Pembayaran zakat penghasilan tidak memaksakan wajib pajak untuk 

membayarkan pada tempat tertentu. Bahkan, wajib pajak dapat memilih untuk 

membayarkan ataupun tidak membayarkan zakat penghasilannya. Hal tersebut 

disebabkan sistem pemungutan pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang 

pajak adalah self assesment system yang dimanfaatkan dengan cara tanpa perlu 

menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh manfaat dari kebijakan 

tersebut (DJP, 2013:29). Akan tetapi, apabila wajib pajak tidak melakukan 

pembayaran pada BAZ atau LAZ, maka tidak dapat digunakan sebagai pengurang 

PKP (PER-6/PJ/2011). 

Narasumber dari Fakultas Grade B yang sama yaitu Bapak D juga 

membayarkan zakat penghasilannya selama ini di masjid dekat rumah. Hal 

tersebut dikarenakan pembayaran zakat penghasilan dilakukan bersama keluarga 

pada bulan ramadhan. Kebiasaan Bapak D dengan keluarga membayarkan zakat 

penghasilan di masjid sekalian membayarkan zakat fitrah. Minimnya pengetahuan 

terkait pembayaran zakat penghasilan dapat dibayarkan di BAZ atau LAZ, 

sehingga wajib pajak tidak mengetahui adanya pengurangan PKP. Kurangnya 

peran KPP dalam mensosialisasikan terkait peraturan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP yang sudah berlaku namun sosialisasi masih belum merata 

(Andriani, 2013). 

“Saya dan keluarga saya biasanya membayarkan zakat selama ini pada 

masjid dekat rumah saya mbak. Sudah menjadi kebiasaan saya dan keluarga 

saya membayarkan zakat di masjid dekat rumah saya mbak, selain itu juga 

pada waktu ramadhan yang mengharuskan membayar zakat fitrah disitu”. 

(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya). 
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Namun, Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C mempunyai tanggungan 

berupa anak asuh atau anak ngaji dengan jumlah kurang lebih 15 anak dan guru 

dan murid yang berada di yayasan rumah tafidz. Ibu E lebih memilih untuk 

membayarkan zakat penghasilannya pada anak ngaji dan yayasan rumah tafidz 

karena jelas arah penyalurannya kemana. Kepercayaan Ibu E kepada pemerintah 

yang mengelola dana dari zakat penghasilan ini sangat kurang, sehingga Ibu E 

enggan membayarkan pada badan tersebut. Kurangnya transparansi yang 

diberikan pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, korupsi ataupun 

penyelewengan dana zakat penghasilan yang dapat dimanipulasi pemerintah untuk 

keperluan yang tidak diketahui semua wajib pajak. 

“Saya biasanya membayarkan zakat pada anak ngaji dan rumah tafidz mbak. 

Karena anak ngaji sekitar 15 anak dan rumah tafidz yang guru dan muridnya 

menjadi tanggungan saya. Jadi selama ini saya membayarkan zakat 

penghasilan kepada mereka, karena saya mempunyai yayasan yang 

membutuhkan dana dari saya yang sudah menjadi kewajiban sekaligus 

tanggungan bagi saya”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 

2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Sementara itu, Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C 

ternyata membayarkan zakat penghasilan masih dengan cara tradisional. Zakat 

penghasilan tersebut dibayarkan pada tetangga atau dimasjid sekitar lingkungan 

tempat tinggal. Menurut Ibu F pembayaran zakat diberikan pada tetangga atau 

dimasjid sekitar lingkungan tempat tinggal yang jelas telah diketahui kondisi 

kesehariaan, sehingga tidak disalahgunakan. Namun, apabila semua wajib pajak 

menerapkan cara tradisional tersebut, maka akan menghambat penerapan 

peraturan yang berlaku seperti SE DJP No. SE-80/PJ/2010 tentang perlakuan 

zakat dalam perhitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). 
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“Kalau saya masih tradisional mba, saya bayar zakat pada tetangga atau 

masjid disekitar lingkungan rumah tempat tinggal saya mba. Karena kalau 

berzakat pada tetangga dekat lingkungan saya, saya benar-benar mengetahui 

kondisi mereka mbak sehingga arahnya tepat tidak disalahgunakan juga 

zakat saya. Sedangkan untuk zakat saya dimasjid ya pada waktu bulan 

ramadan itu mba”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa di Fakultas Grade A, B, dan C 

diatas diketahui bahwa 4 dari 6 narasumber kebanyakan membayarkan zakat 

penghasilannya pada masjid yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Dapat 

disimpulkan bahwa narasumber membayarkan zakat pada masjid, rumah tafidz, 

dan tetangga. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8. Namun, kebanyakan 

narasumber membayarkan zakat penghasilan mereka pada masjid. Narasumber 

juga lebih percaya untuk membayarkan secara langsung pada orang yang berhak 

menerima zakat penghasilan tersebut. Minimnya tingkat pengetahuan narasumber 

atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP sehingga tidak mengetahui terkait 

tempat pembayaran zakat penghasilan sebagai menjadi pengurang PKP.  

Tabel 4.8 Pembayaran Zakat Penghasilan oleh Wajib Pajak di Fakultas 

Grade A, B, dan C 

Penyaluran 

Pembayaran 

Zakat 

Penghasilan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Masjid √ √ √ √ - - 

Secara Langsung  - - - - √ √ 

Sumber: Penulis (2019) 

Sebagian besar narasumber diatas memiliki tingkat pengetahuan zakat 

penghasilan masih kurang, akan tetapi pengetahuan tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian menurut Fitriani (2016), menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan 
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membuat wajib pajak tidak membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ, 

sehingga wajib pajak tidak dapat mengurangkan zakatnya. Hal tersebut memang 

terjadi karena pembayaran zakat penghasilan selama ini kebanyakan dilakukan di 

masjid. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang di berikan KPP, sehingga wajib 

pajak tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan yang dibayarkan pada BAZ atau 

LAZ dapat menjadi pengurang PKP (Andriani, 2013). 

i.) Pengetahuan terkait alasan pemerintah memberikan insentif pajak 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

Pemerintah memberlakukan kebijakan ini dengan berbagai alasan tertentu. 

Kebijakan ini sudah lama berlaku tetapi masih terdapat wajib pajak yang belum 

mengetahuinya. Menurut Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak 

menjadi tingkatan kepekaan atau kesadaran dari wajib pajak untuk memahami 

perundang undangan perpajakan. Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib 

pajak di Fakultas Grade A, B, dan C terkait alasan pemerintah memberikan 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak A wajib pajak di Fakultas 

Grade A, ternyata Bapak A mengetahui terkait alasan pemerintah memberikan 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Menurut Bapak 

A salah satu alasan pemerintah memberikan insentif pajak yaitu untuk 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan di Indonesia 

saat ini memperihatinkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak. Oleh karena itu, dengan adanya upaya pemerintah ini dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

“Kalau menurut saya pribadi, mungkin salah satu alasan pemerintah 

memberikan insentif pajak ini untuk meningkatkan kepatuhan dalam 

membayar pajak. Sementara tingkat kepatuhan di Indonesia saat ini juga 

mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak orang 

pribadi sendiri. Adanya upaya pengurangan PKP berupa zakat penghaasilan 

ini diharapkan wajib pajak dapat terdorong kesadarannya dalam membayar 

pajak apalagi juga menyangkut masalah keagamaan”. (wawancara dilakukan 

pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A sebelumnya tidak 

mengetahui adanya pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Untuk itu Bapak B juga tidak mengetahui terkait alasan 

pemerintah memberikan insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Bapak B sebagai wajib pajak yang responsif seharusnya 

mengetahui adanya pemberian insentif ini. Namun, instansi tempat bekerja tidak 

menerapkannya sehingga faktor pekerjaan dalam hal ini tidak berpengaruh 

terhadap pengetahuan zakat pengahasilan sebagai pengurang PKP (Mubarak, 

2012:83). 

“Jujur saja saya kurang mengetahuinya ya mbak, saya saja tidak mengetahui 

terkait dengan pemberian insentif ini jadi saya juga kurang tahu terkait 

dengan alasan pemerintah itu apa”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 

18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Kemudian, Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B ternyata tidak mengetahui 

terkait alasan pemerintah memberikan insentif pajak berupa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Pembayaran zakat penghasilan oleh Ibu C yang 

dilakukan di masjid bisa jadi faktor utama yang membuat wajib pajak tidak 

mengetahui hal tersebut. Seperti halnya hasil penelitian Muktiyanto (2008), 

bahwa wajib pajak yang membayarkan pajak dan zakatnya belum tentu 

mengetahui bahwa zakat penghasilan dapat digunakan sebagai pengurang PKP.  
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“Saya kurang mengetahuinya mbak terkait alasan pemerintah menjadikan 

zakat penghasilan sebagai salah satu pengurang PKP”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B tidak mengetahui 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ketidaktahuan Bapak D dapat 

dikatakan bahwa, dalam hal ini Bapak D tidak menerapkan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Hal yang wajar ketika Bapak D tidak mengetahui adanya 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dan tidak menerapkannya, juga tidak 

mengetahui terkait alasan pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Pengetahuan tersebut diketahui karena kurangnya 

pemahaman terkait peraturan perpajakan (Que (2010) dalam Rahayu, 2013:138).  

“Mungkin berawal dari saya tidak mengetahui sama sekali dan tidak 

menerapkannya, jadi saya tidak dapat menjawab alasan pemerintah 

menjadikan zakat penghasilan sebagai salah satu pengurang PKP ini mbak”. 

(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C ternyata tidak mengetahui terkait 

alasan pemerintah memberikan insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Menurut Ibu E, seharusnya pemerintah memberikan pengarahan 

ataupun edukasi agar minimal wajib pajak mengetahui alasan pemerintah 

menjadikan zakat penghasilan untuk apa. Pengarahan tersebut dapat berupa 

penyuluhan dari KPP kepada tax center yang ada dalam lingkungan Fakultas. 

Selain itu mengurangi wajib pajak untuk berasumsi sendiri diluar alasan 

pemerintah memberlakukan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP tersebut. 

Ibu E mengharapkan pemerintah menjabarkan terkait tujuannya seperti apa dan 

penyalurannya kemana, sehingga semua wajib pajak dapat mengetahuinya. 
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“Nah ini yang saya belum mengetahuinya mbak. Seharusnya memang 

pemerintah memberikan pengarahan ataupun edukasi agar minimal wajib 

pajak sendiri pun mengetahui alasan pemerintah menjadikan zakat 

penghasilan untuk apa. Tujuannya agar wajib pajak terutama saya tidak 

berimajinasi sendiri terkait alasan pemerintah untuk hal ini seperti apa. Jadi 

intinya saya tidak mengetahui secara jelas alasan pemerintah itu untuk apa 

dan mau seperti apa”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 

di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C ternyata 

juga tidak mengetahui terkait alasan pemerintah memberikan insentif pajak berupa 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Pembayaran zakat penghasilan yang 

dilakukan secara tradisional membuat Ibu F tidak mengetahui alasan pemerintah 

menjadikan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP itu apa. Selain itu 

kurangnya informasi dari sosial media maupun media telekomunikasi lainnya 

dapat berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak (Mubarak, 2012:83).   

“Saya belum mengetahui mbak kalau adanya insentif ini, terlebih apabila 

bayar zakat maka pajaknya akan berkurang itu yang kami belum ketahui”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari Fakultas Grade A, B, dan C diatas 

diketahui bahwa hanya 1 dari 6 narasumber yang mengetahui terkait alasan 

pemerintah memberikan insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Dapat disimpulkan bahwa hanya ada 1 narasumber yang 

memiliki pengetahuan sampai ke level mengetahui terkait dengan salah satu 

alasan pemerintah menjadikan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yaitu 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat 5 narasumber yang 

belum mengetahui terkait dengan alasan pemerintah menjadikan zakat 

penghasilan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Tingkat Pengetahuan terkait Alasan Pemerintah Memberikan 

Insentif Pajak berupa Zakat Penghasilan sebagai Pengurang PKP 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mengetahui √ - - - - - 

Memahami - - - - - - 

Mengaplikasi - - - - - - 

Menganalisis - - - - - - 

Mensintesis - - - - - - 

Mengevaluasi - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

Menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) wajib pajak sebagai 

narasumber belum sampai pada level pengetahuan yaitu belum sampai pada level 

mengetahui. Sebagian besar pernyataan narasumber diatas dapat diketahui bahwa 

belum semua mengetahui alasan pemerintah menjadikan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan 

jurnal penelitian. Menurut Hamida et al., (2015), menyatakan bahwa kepatuhan 

wajib pajak dipengaruhi oleh adanya keringanan pembayaran pajak. Pemberian 

keringanan pembayaran tersebut dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk 

mengklaim zakat penghasilan dalam mengurangi PKP. Akan tetapi pengetahuan 

wajib pajak dalam hal ini masih kurang, sehingga wajib pajak belum mendapatkan 

manfaat atas kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari 

KPP kepada wajib pajak (Andriani, 2013). 
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j.) Pengetahuan terkait pendapat narasumber tentang rencana untuk 

membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP pada BAZ dan 

atau LAZ  

Pembayaran zakat penghasilan memang selayaknya dari niat diri sendiri tanpa 

adanya paksaan. Wajib pajak setelah mendengar adanya informasi terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP, pasti ada yang berencana ataupun tidak 

berencana untuk membayarkan zakat penghasilan tersebut. Brunner dalam 

Mubarak (2012:81), menyebutkan bahwa proses pengetahuan melibatkan tiga 

aspek, yaitu proses mendapatkan informasi, proses transformasi, dan proses 

evaluasi. Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade 

A, B, dan C terkait rencana untuk membayarkan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP pada BAZ atau LAZ.  

Peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

diketahui bahwa Bapak A berencana untuk membayarkan zakat penghasilan pada 

BAZ ataupun LAZ. Menurut Bapak A setelah mendengar informasi terkait zakat 

penghasilan maka beliau tertarik untuk membayarkan zakat penghasilan pada 

BAZ atau LAZ. Ketertarikan Bapak A untuk membayarkan zakat penghasilan 

pada BAZ atau LAZ merupakan suatu dorongan dalam membentuk tindakan 

seseorang (Fitriani, 2011:129).   

“Setelah mendengar informasi terkait zakat penghasilan dapat menjadi 

pengurang PKP, saya jadi tertarik untuk membayarkan zakat penghasilan 

pada BAZ atau LAZ”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 

di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A ternyata juga akan 

berencana untuk membayarkan zakat penghasilan pada BAZ ataupun LAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Alasan Bapak B berencana akan membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau 

LAZ agar dapat menjadi pengurang PKP. Apabila Bapak B menerapkan 

pengurangan melalui zakat penghasilan tersebut, maka pajak terhutang akan 

berkurang. Seperti penelitian Rogers (1974) dalam Fitriani (2011:129), sebelum 

mempunyai rencana untuk membayarkan pada BAZ atau LAZ, Bapak B melalui 

kesadarannya merasa tertarik dengan kebijakan pengurangan PKP berupa zakat 

penghasilan.  

“Setelah saya mendengar informasi dari mbak terkait zakat penghasilan 

dapat menjadi pengurang PKP apabila membayarkan pada BAZ atau LAZ, 

saya berencana untuk membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ 

tersebut agar bisa menjadi pengurang PKP”. (wawancara dilakukan pada 

hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya). 

 

Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B ternyata tertarik untuk 

membayarkan zakat penghasilan. Ibu C berencana untuk membayarkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP pada BAZ atau LAZ yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Ketertarikan Ibu C terjadi ketika mendengar informasi dari peneliti. 

Untuk itu faktor informasi merupakan salah satu faktor yang mendukung 

pengetahuan wajib pajak (Mubarak, 2012:83). Pengetahuan pajak merupakan 

faktor penting untuk membentuk wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan 

kewajiban perpajakan (Olaoye et al., 2017).  

“Setelah saya mendengar informasi dari mbak barusan yang ternyata zakat 

dapat menjadi pengurang PKP apabila membayarkan pada BAZ atau LAZ 

saya jadi tertarik untuk membayarkan zakat penghasilan”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Namun, Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade 

B ternyata belum mempunyai rencana untuk membayarkan zakat penghasilan 
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pada BAZ atau LAZ. Menurut Bapak D, pembayaran zakat penghasilan tersebut  

tidak wajib dibayarkan pada padan amil. Kurangnya rasa kepercayaan dari Bapak 

D kepada pihak pemerintah memberikan sugesti wajib pajak dalam hal negatif, 

seperti penyelewengan dana zakat penghasilan. Transparansi yang diberikan 

pemerintah selama ini masih kurang, apalagi dengan sosialisasi jauh dari yang 

diharapkan wajib pajak. Apabila pemerintah menginginkan wajib pajak merespon 

dengan baik kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah dari pihak KPP 

memberikan sosialisasi atas adanya kebijakan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP (Andriani, 2013). 

“Setelah saya mendengar informasi dari mbak terkait zakat penghasilan 

tersebut, saya belum mempunyai rencana untuk membayarkan zakat 

penghasilan pada BAZ atau LAZ. Karena menurut saya pembayaran zakat 

penghasilan tidak wajib untuk dibayarkan pada badan amil tersebut”. 

(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E selaku wajib pajak pada Fakultas Grade C tidak mempunyai rencana 

untuk membayarkan pada BAZ atau LAZ. Menurut Ibu E, beliau sudah 

menyalurkan zakat penghasilan pada yayasan milik pribadi yang lebih 

membutuhkan. Ibu E juga tidak mau lepas tangan dengan yayasan milik pribadi 

karena yayasan tersebut merupakan tangunggan yang setiap bulan membutuhkan 

santunannya. Selain itu, Ibu E juga merasa kurang percaya pada BAZ atau LAZ 

karena kurangnya transparansi dari pemerintah. Kurangnya kepercayaan pada 

badan tersebut bisa terjadi karena kurangnya informasi melalui sosialisasi dari 

KPP. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan peraturan 

yang berlaku seperti SE DJP No. SE-80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat dalam 

perhitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009).  
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“Kalau saya pribadi saya tidak mempunyai rencana untuk membayarkan 

pada badan tersebut, kerena selain saya sudah menyalurkan zakat 

penghasilan pada yayasan milik saya pribadi, saya pun juga kurang 

mempercayai BAZ atau LAZ tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh 

kurangnya transparansi dari pemerintah”. (wawancara dilakukan pada hari 

Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Sama halnya dengan wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C. 

Ibu F secara pribadi tidak mempunyai rencana untuk membayarkan pada BAZ 

atau LAZ. Ibu F lebih nyaman membayarkan zakat penghasilannya secara 

tradisional. Ketakutan dirasakan oleh Ibu F apabila membayarkan pada BAZ atau 

LAZ. Penyaluran dana dari zakat penghasilan bisa disalurkan kepada siapa saja 

yang membutuhkan. Dana dari zakat penghasilan dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi penerima tersebut. Namun, apabila Ibu F membayarkan zakat 

penghasilannya pada BAZ atau LAZ maka tidak lagi berkontribusi pada tetangga 

yang membutuhkan, sehingga Ibu F perlu berfikir ulang untuk membayarkan 

zakatnya kepada tetangga ataupun kepada BAZ atau LAZ.  

“Kalau saya pribadi saya tidak mempunyai rencana untuk membayarkan 

pada badan tersebut, kerena BAZ ataupun LAZ tidak menyalurkan pada 

tetangga sekitar saya. Sehingga saya tidak lagi berkontribusi pada tetangga 

saya dan saya tidak mengetahui kemana arah zakat saya disalurkan. Kecuali 

kalau penyalurannya jelas dan transparan mungkin saya akan berpikir ulang 

untuk membayarkan zakat penghasilan saya pada BAZ atau LAZ”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa 3 dari 6 narasumber berencana akan membayarkan zakat penghasilan pada 

BAZ atau LAZ yang ditunjuk oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dari ke 

6 narasumber kondisinya berimbang, ada 3 narasumber berencana untuk 

membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ, dan ada 3 narasumber yang 
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tidak mempunyai rencana untuk membayarkan pada BAZ atau LAZ. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 Namun, kebanyakan dari narasumber lebih percaya 

untuk membayarkan secara langsung pada orang yang berhak menerima zakat 

penghasilan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari KPP (Andriani, 2013). 

Selain itu kurangnya rencana wajib pajak untuk membayarkan ke BAZ atau LAZ 

adalah rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang disebabkan oleh 

kurangnya transparansi dari pemerintah. 

Tabel 4.10 Rencana Wajib Pajak untuk Membayarkan Zakat Penghasilan 

sebagai Pengurang PKP  

Keterangan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 

Fakultas Grade 

C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Berencana √ √ √ - - - 

Tidak berencana - - - √ √ √ 

Sumber: Penulis (2019) 

k.) Pendapat narasumber untuk mendukung pemberian insentif pajak 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

Adanya banyak pandangan terkait rencana untuk membayarkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP pada BAZ ataupun LAZ. Pandangan tersebut 

akan merubah pikiran seseorang untuk mendukung upaya pemerintah dengan 

membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang melalui BAZ atau LAZ. 

Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Peneliti berusaha menggali 

pengetahuan wajib pajak di Fakultas Grade A, B, dan C terkait pendapat dalam 

mendukung pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP.  
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Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas 

Grade A, diketahui bahwa adanya beragam pendapat terkait apakah narasumber 

mendukung upaya pemerintah dengan membayarkan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP pada BAZ atau LAZ. Bapak A menyetujui dan mendukung atas 

adanya pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan. Adapun syarat yang 

diberikan Bapak A ketika menyetujui hal tersebut. Pada pemotongan pajak 

terhutangnya harus jelas arahnya, selain itu juga jelas jumlahnya sekian. Hal 

tersebut mencegah adanya praktik penggelapan yang dilakukan oknum 

pemerintah, sehingga wajib pajak akan lebih percaya kepada pemerintah.  

“Setelah saya mengetahui zakat ini dapat dijadikan insentif dalam 

pengurangan PKP, saya setuju atas program pemerintah tersebut. Karna kita 

tidak tau apa yang namanya rejeki dari apa saja, kalau ada potongan zakat 

yang paling setuju yang penting arahnya jelas dan potongannya sekian”. 

(wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A yang 

berencana membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP ternyata juga 

setuju dan mendukung kebijakan pemerintah ini. Wujud dari upaya Bapak B yang 

mendukung kebijakan tersebut dibuktikan dengan pembayaran zakat penghasilan 

ke BAZ atau LAZ yang ditunjuk pemerintah. Bapak B menyatakan bahwa akan 

membayarkan zakat penghasilannya pada BAZ atau LAZ, dapat diketahui bahwa 

Bapak B telah memahami terkai dengan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Pengetahuan Bapak B tersebut didapatkan ketika melalukan wawancara 

dengan peneliti. Untuk itu adanya  pengetahuan yang menunjang secara tidak 

langsung akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas 

dan Savitri, 2015). 
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“Setelah saya mengetahui zakat ini dapat dijadikan insentif dalam 

pengurangan PKP, saya setuju atas program pemerintah tersebut. Saya pun 

juga akan mendukung program pemerintah tersebut dengan cara 

membayarkan zakat penghasilan saya kepada BAZ atau LAZ yang ditunjuk 

oleh pemerintah”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Wajib pajak di Fakultas Grade B ternyata sangat mendukung dan setuju atas 

program dari pemerintah ini. Adanya zakat penghasilan, sehingga dapat 

mendorong minat dan niat untuk membayarkan zakat penghasilannya di BAZ atau 

LAZ agar mendapatkan bukti potong. Ibu C menyarankan kepada KPP, bahwa 

KPP harus memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terutama di lingkungan 

Universitas Brawijaya. Tujuan dilakukannya sosialisasi di Universitas Brawijaya 

agar semua wajib pajak mengetahui adanya pemberian insentif pajak dari 

pemerintah dapat meringankan pembayaran pajak.  

“Setelah saya mengetahui zakat ini dapat dijadikan insentif dalam 

pengurangan PKP, saya setuju atas program pemerintah tersebut. Saya 

sangat mendukung adanya insentif pajak tersebut yang nantinya saya pribadi 

akan membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ untuk 

mendapatkan bukti potong pembayaran zakat penghasilan. Akan tetapi 

dimohon dari pemerintah khususnya KPP terdekat maupun pegawai pajak 

yang lain untuk lebih mensosialisasikan adanya pengurangan tersebut agar 

saya maupun yang lainnya dapat mengetahui program pemerintah ini”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas 

Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Namun, Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B 

yang tidak mempunyai rencana untuk membayarkan zakat penghasilan, ternyata 

juga kurang setuju dengan kebijakan pemerintah terkait insentif pajak berupa 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Bapak D menyadari bahwa 

pengurangan tersebut memberikan keuntungan pada pembayaran pajaknya. Akan 

tetapi pembayaran zakat penghasilan merupakan kemauan pribadi dan menjadi 
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kewajiban menurut agama yang dianut. Untuk itu pembayaran zakat penghasilan  

bukan suatu kewajiba dibayarkan pada BAZ atau LAZ. Pembayaran zakat 

penghasilan sendiri dan pajak sendiri, semua penyalurannya tergantung pribadi.  

“Setelah saya mengetahui zakat ini dapat dijadikan insentif dalam 

pengurangan PKP, sebenarnya menguntungkan juga buat saya. Namun saya 

kurang setuju dengan hal tersebut, karena untuk zakat itu kan memang dari 

saya pribadi dan sudah menjadi kewajiban menurut agama saya mbak. 

Terkait dengan penyalurannya kemana juga tergantung saya pribadi, 

kalaupun tidak disalurkan pada BAZ atau LAZ bukan menjadi masalah dan 

bukan suatu kewajiban untuk disalurkan kepada lembaga tersebut”. 

(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E wajib pajak pada Fakultas Grade C tidak setuju sekaligus tidak 

mendukung upaya pemerintah ini. Menurut Ibu E kebijakan ini percuma dan 

bahkan hanya dijadikan jebakan oleh pemerintah. Seperti halnya penerimaan 

zakat penghasilan ini akan dialokasikan diluar dari kesepakatan. Pemerintah tidak 

memberikan sosialisasi dan transparansi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak 

merasa curiga dengan pengelolaan zakat penghasilan ini apabila disalurkan pada 

BAZ atau LAZ. Untuk itu Ibu E justru memilih untuk membayarkan zakat 

penghasilannnya pada korban Palestina karena penyalurannya langsung tepat 

sasaran dan transparan. Menurut Ibu E, sebelum pemerintah memberlakukan 

kebijakan ini seharusnya menunjukkan bagaimana upayanya dalam pengelolaan 

dana untuk anak yatim dan panti jompo yang diambilkan dari dana APBN, 

kemudian pengemis dijalanan dirumahkan dan dirawat dengan baik. Jika 

pemerintah sudah melakukan hal tersebut maka Ibu E akan bersedia 

membayarkan zakat  penghasilannya pada BAZ atau LAZ. 

“Saya sendiri tidak setuju mbak dan saya tidak akan mendukung upaya 

pemerintah ini. Menurut saya kebijakan ini percuma saja, perasaan saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

bahkan adanya kebijakan ini hanya dijadikan jebakan saja oleh pemerintah. 

Penerimaan dari zakat penghasilan ini nantinya dijadikan satu oleh 

pemerintah entah digunakan untuk apa saya tidak tau pasti, sehingga tidak 

sampai sasaran malah nanti dialokasikan diluar dari kesepakatan. 

Kecurigaan saya dengan pemerintah ini sangat luar biasa mbak karena 

kurangnya transparansi juga. Saya bahkan lebih percaya dengan 

membayarkan zakat penghasilan pada kasus Palestina kemarin karena 

penyalurannya langsung tepat sasaran dan transparan. Seharusnya 

pemerintah menurunkan kebijakan ini harus menunjukkan campur tangan 

dalam pengelolaan untuk anak yatim piatu dan panti jompo itu. Seperti dana 

untuk anak yatim piatu dan panti jompo itu diambilkan dari dana APBN, 

kemudian pengemis dijalanan itu dirumahkan dirawat dengan baik. Kalau 

pemerintah sudah melakukan itu semua mungkin saya akan berubah pikiran 

untuk mendukung upaya tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 

26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C pasti 

membayarkan zakat penghasilannya, entah itu dikoordinir sendiri ataupun melalui 

badan amil. Ibu F ternyata juga tidak setuju dan kurang mendukung upaya 

pemerintah. Menurut Ibu F apabila mendukung upaya pemerintah dengan 

membayarkan pada BAZ atau LAZ, maka orang yang awalnya menerima zakat 

penghasilan tidak lagi menerima zakat penghasilan tersebut. Pembayaran zakat 

penghasilan ada badan pemerintah membuat wajib pajak merasa juga karena tidak 

jelas akan disalurkan kemana. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi dari KPP 

untuk menunjang minta wajib pajak untuk membayarkan zakatnya pada BAZ atau 

LAZ (Andriani,2013) 

“Sejauh saya mengetahuinya, pada dasarnya sebagai muslim pasti saya 

membayarkan zakat penghasilan, hanya saja saya tidak mengetahui 

mekanismenya seperti apa. Apakah itu dikoordinir atau bayar sendiri, 

begitupun juga penyalurannya kemana dan seterusnya. Terkait dengan 

pembayaran zakatnya saya setuju tetapi kalau ketika itu dikoordinir jadinya 

orang-orang yang biasanya saya berikan zakat penghasilan pada lingkungan 

sekitar saya, kemudian tidak menerimanya karena saya membayar melalui 

institusi yang tidak tau kemana penyalurannya ya itu yang membuat saya 

tidak lagi mendukung upaya pemerintah”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 
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Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa 3 dari 6 narasumber setuju dan mendukung upaya pemerintah dengan 

membayarkan zakat penghasilan pada BAZ atau LAZ. Dapat disimpulkan bahwa 

dari ke 6 narasumber kondisinya berimbang yaitu, 3 narasumber pada penelitian 

ini tidak mendukung upaya pemerintah ini. Hasil dari wawancara sebelumnya, 

bahwa narasumber yang berencana membayarkan zakat penghasilan pada BAZ 

atau LAZ ternyata mendukung upaya pemerintah ini. Sementara 3 narasumber 

lainnya tidak mempunyai rencana untuk membayarkan zakat penghasilannya pada 

BAZ atau LAZ pun juga tidak mendukung upaya pemerintah ini. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Wajib Pajak yang Mendukung Pemberian Insentif berupa Zakat 

Penghasilan sebagai Pengurang PKP  

Keterangan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 

Fakultas Grade 

C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Mendukung √ √ √ - - - 

Tidak mendukung - - - √ √ √ 

Sumber: Penulis (2019) 

Kebanyakan dari narasumber kurang percaya oleh upaya pemerintah karena 

kurangnya transparansi dari pemerintah dan kurangnya sosialisasi dari KPP 

terdekat, sehingga mereka lebih percaya untuk membayarkan secara langsung 

pada orang yang berhak menerima zakat penghasilan tersebut. Hal ini dikarenakan 

minimnya sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) kepada wajib pajak 

(Andriani, 2013). Hal tersebut juga dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan 
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peraturan yang berlaku seperti Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang 

perlakuan zakat dalam penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). 

l.) Pendapat narasumber terkait kritik atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP  

Adanya perbandingan yang sama dari narasumber yaitu separuh berencana 

membayar zakat penghasilan sekaligus mendukung upaya pemerintah tersebut, 

separuhnya lagi tidak berencana dan tidak mendukung upaya tersebut. Adanya 

berbagai pendapat dari narasumber tersebut dapat menjadi masukan oleh 

pemerintah terkait kritik atas syarat pengurangan zakat penghasilan, batasan siapa 

saja yang dapat mengurangkan pada PKP, pemilihan tempat pembayaran, 

perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, dan pelaporan pajak 

terhutang setelah dikurangi dengan zakat penghasilan. Pengetahuan menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka 

(Fikriningrum, 2012). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak di 

Fakultas Grade A, B, dan C terkait kritik atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak A sebagai wajib pajak di 

Fakultas Grade A, bahwa banyak kritik yang disampaikan narasumber terkait hal 

tersebut. Menurut Bapak A bahwa KPP harus lebih menekankan sosialisasi terkait 

kebijakan ini. Sejauh ini kritik yang ingin disampaikan wajib pajak adalah 

sosialisasi, karena Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat 

dalam penghitungan PKP sudah berlaku sejak tahun 2010 tetapi belum ada 

sosialisasi yang diterima. KPP hanya mensosialisasikan pada Ibu Kota. Seperti 
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halnya  penelitian di Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008), 

bahwa lebih dari 50% masyarakat tidak mengetahui zakat penghasilan dapat 

digunakan sebagai pengurang PKP walaupun telah membayarkan zakat dan pajak  

tepat. Wajib pajak sejauh ini tidak mengetahui sehingga tidak dapat memperoleh 

manfaat atas kebijakan ini.  

“Menurut saya program pemerintah ini lebih ditekankan pada sosialisasinya. 

Bagaimana saya dapat mengetahui dan melengkapi syarat pengurangan 

zakat penghasilan tersebut kalau dari KPP sendiri tidak ada upaya untuk 

mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat terutama wajib pajak. 

Sejauh ini saya juga tidak ada kritik sih mbak terkait perhitungan dan 

pelaporan pajak terhutang setelah dikurangi zakat penghasilan karena 

memang saya belum pernah menerapkannya”. (wawancara dilakukan pada 

hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A menyatakan 

bahwa kurangnya soaliasasi. Menurut Bapak B seharusnya KPP memberikan 

sosialisasi pada waktu pengisian SPT. Pada saat pengisian SPT banyak terdapat 

wajib pajak yang mengisi dan melaporkan SPT nya, hal ini seharusnya menjadi 

kesempatan KPP untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa 

terdapat kebijakan baru terkait dengan pengurang pajak. Adanya sosialisasi akan 

membuat wajib pajak mengerti dan memahami, sekaligus menambah pengetahuan 

pajak dan zakat.  

“Kalau terkait kritik sih saya lebih ke sosialisasinya mbak. Apalagi waktu 

ada pengisian SPT itu seharusnya diungkapkan juga kalau ada zakat 

penghasilan yang bisa menjadi pengurang PKP. Jadi saya sebagai wajib 

pajak yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti dengan adanya 

sosialisasi tersebut, kan lumayan bisa menambah pengetahuan juga terkait 

pajak dan zakat”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B, menyatakan kritik 

yang tepat adalah sosialisasi. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan yang 
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sudah berlaku tetapi belum disosialisasikan dengan merata. Rekan kerja Ibu C 

ternyata juga tidak mengetahui adanya zakat penghasilan ini, apabila sesama 

rekan kerja mengetahuinya maka akan melakukan diskusi untuk membahas 

pengurangannya seperti apa. Hal tersebut dilakukan agar dapat menerapkan dan 

mendapat pengurangan pajak. Namun, pada kenyataannya pada satu instansi tidak 

mengetahui hal tersebut. Kurangnya informasi yang didapatkan sehingga tidak 

dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan (Mubarak, 2012:83). 

“Kalau terkait kritik sih saya lebih ke sosialisasinya mbak, kenapa peraturan 

ini ada dan sudah berlaku tetapi belum disosialisasikan secara merata. Saya 

sendiri kan jadi kurang tau, dari rekan kerja yang lain juga kurang 

mengetahui. Kalaupun mereka mengetahuinya pasti kita sama-sama diskusi 

untuk membahas pengurangannya seperti apa agar semua mengetahuinya 

dan dapat menerapkan”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 

2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B mempunyai kritik  

terkait pengurangan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Kritik tersebut 

adalah lebih pada penyebaran informasi. Penyebaran informasi dapat dilakukan 

melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan KPP selama ini masih kurang, 

karena pemberian sosialisasi tersebut hanya terbatas pada wajib pajak yang berada 

di Kota tertentu. KPP seharusnya melakukan upaya seperti memasang baliho 

terkait dengan pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Upaya tersebut dapat mempermudah wajib pajak yang 

menemuinya sekaligus juga mempermudah wajib pajak yang tidak terlalu update 

dengan berita. 

“Untuk kritik terkait pengurangan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP saya lebih menyayangkan pada penyebaran informasinya melalui 

sosialisasi yang selama sangat kurang mbak. Seharusnya KPP lebih 

memberikan sosialisasi dengan cara apapun itu untuk memberitahukan 
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kepada wajib pajak terkait pengurangan tersebut, agar semua wajib pajak 

mengerti dan dapat menerapkannya”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 

22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E sebagai wajib pajak di Fakultas Grade C berpendapat bahwa belum 

adanya sosialisasi namun peraturan sudah diterapkan. Sosialisasi yang diberikan 

KPP kurang merata, dapat dilihat bahwa beberapa daerah lain sudah menerapkan 

(Muktiyanto, 2008). KPP seharusnya lebih mempertimbangkan apabila diterapkan 

pengurangan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dengan 

membutuhkan syarat dan bukti yang mempersulit wajib pajak. Hal tersebut sama 

halnya dengan membuang-buang waktu jika nanti hasil pengurangannya tidak 

seberapa.  

“Kalau terkait kritik sih saya lebih ke sosialisasinya mbak, karena belum ada 

sosialisasi yang sampai ke saya tetapi peraturan sudah diterapkan saja. Saya 

rasa ini kurang merata mbak apabila daerah satu sudah menerapkan dan di 

Malang sendiri belum menerapkan. Dengan adanya pengurangan PKP ini 

membutuhkan syarat-syarat seperti bukti atau apalah itu, menurut saya ini 

yang membuat ribet mbak. Saya sendiri males kalau ribet, toh hasilnya juga 

kadang sama aja”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C yang sama ternyata 

juga memiliki kritik yang sama yaitu sosialisasi, peraturan yang sudah berlaku di 

SPT online tetapi wajib pajak tidak mengetahuinya sehingga tidak mendapat 

manfaat dari pengurangan tersebut. Palil (2013), mendefinisikan bahwa 

pengetahuan adalah informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar 

untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi 

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang 

perpajakan. Informasi melalui sosialisasi merupakan salah satu faktor yang dapat 
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berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak terkait dengan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP (Mubarak, 2012:83). 

“Kalau terkait kritik sih saya lebih ke sosialisasinya mbak, tiba-tiba ada 

peraturan yang sudah berlaku di SPT online tapi saya tidak mengetahui 

pengurangannya seperti apa. Jadi saya tidak dapat menerima manfaat dari 

pengurangan tersebut. Apalagi terkait dengan bukti-bukti pembayaran zakat 

yang menurut saya malah mempersulit wajib pajak sendiri kalau kurang 

informasi ataupun sosialisasi”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 

April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber mengungkapkan kritik dengan kurangnya sosialisasi 

dari pemerintah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua narasumber 

mengeluh akan kurangnya sosialisasi dari pihak KPP, dimana peraturan sudah 

berlaku lama tapi belum tersosialisasikan secara merata. Pihak KPP terdekat 

diwilayah kerja Universitas Brawijaya seharusnya memberikan sosialisasi seperti 

waktu pengisian SPT lebih dijelaskan agar semua wajib pajak dapat menerapkan 

dan dapat menerima manfaat dari pengurangan tersebut. Sebagian besar 

pernyataan narasumber diatas bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak 

dikarenakan kurangnya sosialisasi. Penelitian Andriani (2013), menyatakan 

bahwa minimnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak sehingga lebih dari 50% 

masyarakat yang membayar pajak tidak mengetahui bahwa zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan terhambatnya 

penerapan peraturan yang berlaku seperti Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 

tentang perlakuan zakat dalam penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). 
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m.) Pendapat narasumber terkait adanya zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP akan timbul ketidakpatuhan dalam membayar pajak 

penghasilan 

Setelah narasumber mampu mengkritisi kebijakan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP ini, dalam kenyataannya akan timbul ketidakpatuhan dalam 

membayar pajak penghasilan. Adanya pengetahuan perpajakan yang menunjang 

secara tidak langsung akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan 

(Andreas dan Savitri, 2015). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak 

di Fakultas Grade A, B, dan C terkait adanya zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP akan timbul ketidakpatuhan dalam membayar pajak penghasilan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak A selaku wajib pajak di 

Fakultas Grade A, diketahui bahwa pengetahuan Bapak A bertolak belakang 

dengan pertanyaan tersebut. Menurut Bapak A secara pribadi, tidak akan timbul 

ketidakpatuhan karena penghasilannya langsung dipotong oleh bendahara. Bapak 

A yang bekerja  sebagai PNS, dimana penghasilannya langsung dipotong pajak 

oleh bendahara. Oleh karena itu, Bapak A otomatis akan patuh dalam pembayaran 

PPh nya. Seperti yang diungkapkan Roth et al dalam Rachmawati dan Ramayanti 

(2016), konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan wajib pajak yang 

melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu 

sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan. 

“Kalau saya pribadi tidak mbak, karena penghasilan saya mau tidak mau 

langsung dipotong pajak oleh bendahara”. (wawancara dilakukan pada hari 

Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 
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Hal yang sama juga dikatakan oleh wajib pajak yang juga berada di Fakultas 

Grade A. Bapak B ternyata tidak merasa akan timbul ketidakpatuhan karena 

penghasilan yang diterimanya sudah langsung penghasilan bersih yang sudah 

dipotong oleh bendahara. Kepatuhan ini tergantung pada kekuatan otoritas pajak, 

kerja sama berasal dari kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak (kirchler et al, 

2008). Instansi tempat Bapak B bekerja menerapkan sistem pembayaran pajak 

yang dipotong oleh pemberi kerja, sesuai dengan sistem pada PPh Pasal 21. Untuk 

itu Bapak B sebagai PNS mau tidak mau penghasilannya langsung dipotong pajak 

oleh bendahara.  

“Kalau saya pribadi tidak mbak, karena penghasilan saya mau tidak mau 

langsung dipotong pajak. Jadi saya menerima gaji bersih yang langsung 

dipotong oleh bendahara”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 

2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B, wajib pajak akan 

patuh dengan sendirinya apabila terdapat pengurangan yang mampu mengurangi 

beban pajaknya. Adanya kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

tidak akan menimbulkan ketidakpatuhan bagi Ibu C. Upaya pemerintah yang 

dilakukan ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpatuhan dalam membayar 

pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat pengurangan beban pajak. 

Adanya pengurangan tersebut bagi wajib pajak selain untuk meningkatkan 

kepatuhan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi pembayarnya (Hamida et 

al., 2015). 

“Kalau menurut saya mbak wajib pajak akan patuh dengan sendirinya jika 

terdapat pengurangan lagi yang dapat mengurangi beban pajaknya. Dengan 

adanya zakat penghasilan ini sebagai upaya pemerintah untuk meminimalkan 

ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Jadi menurut saya tidak akan 

muncul ketidakpatuhan dalam membayar pajak karena beban pajak yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

dibayarkan semakin berkurang”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 

April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B ternyata 

tidak akan timbul ketidakpatuhan karena penghasilan langsung dipotong 

bendahara. Selain itu Bapak D juga kurang setuju atas adanya kebijakan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga tidak menjamin untuk patuh  

ataupun tepat waktu dalam membayar pajak. Namun bagi wajib pajak yang setuju 

atas kebijakan ini mungkin tidak akan muncul ketidakpatuhan dalam membayar 

pajak, karena wajib pajak mendapatkan manfaat yaitu pengurangan pajak 

terhutangnya apabila membayarkan pada BAZ ataupun LAZ. 

“Kalau saya pribadi tidak mbak, selain penghasilan saya yang langsung 

dipotong pajak oleh bendahara juga disini saya juga kurang setuju atas 

adanya kebijakan tersebut. Jadi terkait dengan kepatuhan saya, saya tidak 

dapat memberi jaminan kalau saya dapat patuh ataupun tepat waktu dalam 

membayar pajak. Akan tetapi bagi wajib pajak lain yang setuju atas 

kebijakan ini mungkin tidak akan muncul ketidakpatuhan dalam membayar 

pajak penghasilan karena mereka mendapatkan manfaatnya yaitu 

pengurangan pajak terhutangnya”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 

April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E sebagai wajib pajak di Fakultas Grade C merasa bahwa tidak akan 

terjadi ketidakpatuhan karena penghasilannya langsung dipotong pajak. Selain itu 

setiap bulan Ibu E juga selalu menerima gaji bersih yang sudah dipotong pajak 

oleh bendahara. Ibu E otomatis akan patuh terhadap pajak, tetapi kepatuhan 

tersebut timbul karena terpaksa. Kepatuhan karena keterpaksaan tersebut 

merupakan kepatuhan kooperatif yang timbul karena kerjasama (International wts 

Journal, 2017). 

“Kalau saya pribadi tidak mbak, karena penghasilan saya langsung dipotong 

pajak oleh bendahara dan saya langsung menerima gaji bersih setiap 
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bulannya”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C diketahui 

bahwa tidak akan timbul ketidakpatuhan. Hal tersebut disebabkan  penghasilan 

Ibu F langsung dipotong pajak oleh bendahara. Pemotongan pajak yang dilakukan 

oleh bendahara merupakan suatu tatanan bagi pemberi kerja.  

“Kalau saya pribadi tidak mbak, karena penghasilan saya mau tidak mau 

langsung dipotong pajak. Jadi saya menerima gaji bersih yang langsung 

dipotong oleh bendahara”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 

2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan muncul 

ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semua narasumber sebagai wajib pajak berasumsi tidak akan muncul 

ketidakpatuhan dalam membayar pajak penghasilan karena penghasilannya 

langsung dipotong oleh bendahara. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya 

pengurangan pajak yang justru menguntungkan wajib pajak. Wajib pajak yang 

telah merasa sejahtera karena adanya pengurangan pajak akan terdorong untuk 

patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan tujuan 

pemberian insentif pajak (Fikriningrum, 2012).  

n.) Pendapat narasumber terkait keberhasilan kebijakan pemberian insentif 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

Adanya banyak pendapat yang menunjukkan bahwa tidak akan muncul 

ketidakpatuhan. Oleh karena itu, dengan pernyataan tersebut dirasa upaya 

pemerintah ini akan berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
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(Darussalam, 2017:20). Adanya pengetahuan perpajakan yang menunjang secara 

tidak langsung akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan 

(Andreas dan Savitri, 2015). Peneliti berusaha menggali pengetahuan wajib pajak 

di Fakultas Grade A, B, dan C terkait adanya keberhasilan kebijakan pemberian 

insentif berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  

Menurut Bapak A sebagai wajib pajak di Fakultas Grade A, upaya 

pemerintah terkait pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP akan berhasil. Keberhasilan tersebut didukung apabila dari 

instansi tempat dimana wajib pajak bekerja menerapkannya. Apabila tempat 

dimana wajib pajak menerapkan, maka dapat mengetahui pengaruhnya akan 

menimbulkan kepatuhan atau malah sebaliknya. Sebagian besar pasti akan 

menimbulkan kepatuhan pada wajib pajak karena dapat dimanfaatkan dalam 

mengurangi PKP (Wiwoho et al., 1991:29). 

“Menurut saya upaya ini akan berhasil apabila dari instansi sendiri 

menerapkan mba, kalau tidak menerapkan bagaimana bisa melihat patuh 

atau tidaknya”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A juga 

berpendapat bahwa upaya pemerintah ini akan berhasil. Upaya pemerintah terkait 

dengan pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP didukung dengan wajib pajak yang juga memanfaatkan pemberian insentif 

tersebut. Namun, pada kenyataannya pengetahuan wajib pajak masih rendah. 

Apabila dilihat dari 6 indikator menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130), 

wajib pajak tersebut belum memenuhi tingkatan awal level pengetahuan, sehingga 

wajib pajak tidak mampu menerapkan kebijakan tersebut. 
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“Menurut saya upaya ini akan berhasil apabila didukung juga dengan wajib 

pajak yang sama-sama memanfaatkan fasilitas ini”. (wawancara dilakukan 

pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya). 

 

Menurut Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B, bahwa pemerintah 

akan berhasil menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Ibu C 

sebagai wajib yang mengharapkan pajak terhutangnya berkurang, akan 

menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. Adanya pemberian insentif berupa 

pengurangan PKP yang dapat mengurangi beban pajaknya dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hamida et al (2015) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak timbul karena 

pemberian insentif yang diakibatkan adanya kesempatan untuk meminimalkan 

pembayaran pajak. 

“Menurut saya pribadi upaya pemerintah ini akan berhasil, karena setiap 

wajib pajak pasti mengharapkan pajak terhutangnya berkurang. Sehingga 

dengan adanya pemberian insentif berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas 

Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B 

berpendapat bahwa, upaya pemerintah ini akan berhasil apabila didukung dengan 

wajib pajak yang setuju untuk menerapkan pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Tanpa adanya dukungan wajib pajak, 

kebijakan tersebut tidak dapat berlangsung, bahkan dapat menghambat 

penerapannya. Dukungan tersebut dapat berupa melakukan percobaan untuk 

menerapkannya (Rogers (1974) dalam Fitriani, 2011:129).  

“Menurut saya upaya ini akan berhasil apabila didukung dengan wajib pajak 

yang setuju untuk menerapkan fasilitas ini. Tanpa adanya dukungan wajib 
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pajak yang sama sama berupaya untuk menerapkan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP tersebut kebijakan pemerintah ini tidak berarti apa-

apa”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu E yang merupakan wajib pajak di Fakultas Grade C, bahwa 

upaya ini akan berhasil dalam meningkatkan kepatuhan apabila Ibu E sendiri  

setuju dan mau menerapkan kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Apabila tidak setuju dan tidak mendukung maka tidak bisa dikatakan dapat 

meningkatkan kepatuhan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mengukur 

tingkat kepatuhannya, wajib pajak harus menerapkan kebijakan tersebut. Selain 

itu, profesi Ibu E sebagai PNS yang sudah secara otomatis patuh dalam membayar 

pajak karena telah dipotong oleh bendahara. 

“Menurut saya upaya ini akan berhasil dalam meningkatkan kepatuhan saya 

apabila saya setuju dan mau menerapkan kebijakan ini, namun apabila saya 

sendiri tidak mendukung kebijakan pemerintah dan gaji saya langsung 

dipotong oleh bendahara saya tidak bisa mengatakan dapat meningkatkan 

kepatuhan. Karena PNS rata-rata otomatis patuh dalam membayar pajak 

mbak, patuh atau tidaknya terrgantung dari bendahara yang menyetorkan”. 

(wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C, 

menyampaikan pendapatnya bahwa upaya pemerintah akan berhasil apabila 

didukung dengan wajib pajak non-PNS juga menerapkan. Wajib pajak non-PNS 

memiliki kebebasan untuk membayarkan sendiri pajak dan zakat penghasilannya 

tanpa harus dipotong oleh bendahara. Kebebasan tersebut sesuai dengan self 

assestment system, dimana sistem tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2016:11). 
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“Menurut saya upaya ini akan berhasil apabila didukung juga dengan wajib 

pajak yang sama-sama memanfaatkan fasilitas ini. Apalagi juga didukung 

dengan wajib pajak yang non-PNS dimana ada pilihan sendiri untuk 

membayarkan zakat tanpa harus dipotong oleh bendahara”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber mengungkapkan bahwa upaya pemerintah terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP akan berhasil dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua narasumber 

sebagai wajib pajak berasumsi upaya ini akan berhasil apabila didukung dengan 

wajib pajak yang sama-sama menerapkan kebijakan ini, selain itu juga dari 

instansi terkait harus mendukung pelaksanaannya dengan memberlakukan 

kebijakan pemberian innsentif ini. Wajib pajak yang telah merasa sejahtera 

berdasarkan indikator tersebut akan terdorong untuk patuh dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan tujuan pemberian insentif pajak 

(Fikriningrum, 2012). Adanya upaya tersebut nantinya akan berhasil dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

b. Faktor-faktor yang mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak 

Banyaknya narasumber yang mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan 

terkait dengan adanya pemberian insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Adanya 

pengetahuan perpajakan yang menunjang secara tidak langsung akan membuat 

wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). 

Sementara itu, adanya pengetahuan akan mendorong wajib pajak untuk lebih 
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memahami dan mematuhi peraturan perpajakan, sehingga dapat mengaplikasikan 

peraturan tersebut. Adapun faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib 

pajak terkait insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Peneliti berusaha menggali mengenai faktor-faktor yang mampu 

meningkatkan pengetahuan berdasarkan Fakultas yang berada di Grade A, B dan 

C. Berdasarkan hasil wawancara pada Grade A diketahui bahwa, narasumber 

mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda terkait faktor yang mampu 

meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Menurut Bapak A wajib pajak di Fakultas Grade A, diketahui bahwa faktor 

informasi lebih mendukung dan berpengaruh terhadap pengetahuan atas zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Hal tersebut dikarenakan adanya informasi 

yang diperoleh melalui sosialisasi membuat wajib pajak lebih mudah untuk 

mengetahuinya sekaligus menerapkannya. Bapak A menyadari bahwa tidak 

mengetahui adanya zakat penghasilan sebagai pengurang PKP karena kurangnya 

informasi. Namun, apabila Bapak A mendapatkan informasi dari KPP ataupun 

pemberi informasi lainnya, akan lebih mudah untuk memahami untuk menerapkan 

kebijakan tersebut.  

“Kalau dari saya faktor dari informasi yang lebih mendukung mbak. Dalam 

hal ini memang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan atas adanya 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Saya sendiri tidak 

mengetahuinya karena saya memang kurang informasi terkait hal tersebut. 

Namun apabila saya mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari 

pemerintah, saya akan lebih mengetahuinya dan saya bisa menerapkannya 

agar mendapat pengurangan PKP”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 

16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 
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sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena rekan sekantor tidak mengetahui mbak, sedangkan faktor umur pun 

juga tidak. Lalu faktor minat juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena minat seseorangpun juga berbeda-beda. Saya juga tidak pernah 

membayarkan di BAZ atau LAZ sehingga tidak mempunyai pengalaman atas 

hal tersebut. Selain itu di lingkungan setempat saya tidak ada yang 

menerapkan hal tersebut mbak. Pendidikan saya dulu tidak di bidang pajak 

ataupun zakat mbak, jadi menurut saya tidak mampu mempengaruhi atas 

adanya hal tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

 Bapak A menyatakan bahwa hanya informasilah yang paling mendukung 

adanya pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, 

ketika peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

meningkatkan pengetahuan Bapak A. Akan tetapi Bapak A menyatakan bahwa 

faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena sesama rekan 

sekantor tidak mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Muslima et al., (2012) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan 

tingkat pengetahuan seseorang. Sementara itu, faktor umur juga tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan karena semakin bertambahnya umur keinginan untuk 

mengtahui semakin berkurang. Faktor minat pun juga tidak mampu meningkatkan 

pengetahuan karena setiap wajib pajak memiliki kemauan yang berbeda. 

Kemudian faktor pengalaman ternyata juga tidak mampu meningkatkan 

pengetahuan karena wajib pajak tidak pernah melakukan pembayaran zakat pada 

BAZ atau LAZ. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 
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Muthmainnah (2010) di Pamulang, Banten yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pengalaman dengan tingkat pengetahuan seseorang. Selain itu, 

faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena dalam 

lingkungan keseharian Bapak A tidak mengetahui dan tidak menerapkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Faktor pendidikan ternyata tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan wajib pajak dikarenakan tidak sesuai dengan 

bidangnya saat ini.  

Bapak B wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade A, 

menyampaikan pendapatnya bahwa salah satu faktor yang mendukung adalah 

faktor informasi. Faktor informasi merupakan faktor yang paling penting terkait 

kebijakan ini. Dalam kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

memang diperlukan sosialisasi dari pihak KPP untuk memperluas pengetahuan 

wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari 

pihak KPP, akan lebih mudah memahami sekaligus menerapkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Kemudahan memperoleh informasi dapat 

membantu wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan yang baru termasuk 

pemberian insentif berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP (Mubarak, 

2012:83).  

“Faktor informasi juga bisa mendukung mbak. Faktor informasi, bisa leibih 

ditekankan melalui sosialisasi. Apabila tidak ada sosialisasi bagaimana saya 

sendiri sebagai wajib pajak bisa mengetahui terkait informasi seperti ini. 

Apalagi terkait dengan adanya zakat penghasilan dapat menjadi pengurang 

PKP. Namun apabila saya mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari 

pemerintah maupun pihak KPP, saya akan lebih mengetahuinya dan saya 

bisa menerapkannya agar mendapat pengurangan PKP”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya). 
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Sama seperti wajib pajak yang berada pada Fakultas Grade A. Menurut Ibu C 

wajib pajak di Fakultas Grade B diketahui bahwa faktor informasi merupakan 

faktor yang mendukung pengetahuan wajib pajak. Faktor informasi dalam hal ini 

sangatlah berpengaruh, karena apabila tidak ada informasi maka peraturan tidak 

dapat diketahui wajib pajak di semua kalangan. Oleh karena itu kurangnya 

informasi melelui sosialisasi dapat mengakibatkan terhambatnya penerapan 

peraturan yang berlaku seperti Surat Edaran DJP No. SE–80/PJ/2010 tentang 

perlakuan zakat dalam penghitungan PKP (Mutia dan Zahara, 2009). Selain 

adanya sosialisasi, KPP juga dapat memberikan edukasi  kepada wajib pajak 

seperti gerakan sadar pajak yang biasanya dilakukan oleh KPP setempat. 

“Faktor dari informasi yang lebih mendukung mbak. Dalam hal ini memang 

sangat berpengaruh terhadap pengetahuan atas adanya zakat penghasilan 

sebagai salah satu pengurang PKP. Saya sendiri tidak mengetahuinya karena 

saya memang kurang informasi terkait hal tersebut. Mungkin dari pihak 

pemerintah yang kurang memberikan edukasi bagi wajib pajak sehingga saya 

sendiri tidak mengetahuinya. Namun apabila saya mendapatkan informasi 

misal melalui sosialisasi ataupun edukasi yang diberikan oleh pemerintah, 

saya akan lebih mengetahuinya dan saya bisa menerapkannya karena 

menurut saya hal tersebut menguntungkan”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas 

Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena saya hanya mengetahui dana pensiun, sedangkan faktor umur juga 

tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena selama ini saya tidak 

pernah mendengar istilah zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Lalu 

faktor minat juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena saya pun 

memiliki minat sendiri untuk bayar zakat saya atau tidak. Saya juga tidak 
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pernah membayarkan di BAZ atau LAZ sehingga tidak mempunyai 

pengalaman atas hal tersebut. Selain itu di lingkungan setempat saya tidak 

menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP”. 

(wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Matetatika 

dan IPA Universitas Brawijaya).  

 

Ibu C menyatakan bahwa hanya informasilah yang paling mendukung adanya 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

meningkatkan pengetahuan Ibu C. Akan tetapi Ibu C menyatakan bahwa faktor 

pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP karena yang diketahuinya hanyalah dana pensiun. Sementara itu, 

faktor umur juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena selama ini tidak 

pernah mendengar istilah zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Faktor minat 

pun juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena setiap wajib pajak 

memiliki minat untuk bayar zakatnya kemana saja sesuai dengan keinginan. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wardani et al.,  (2014) di Pamulang, 

Banten yang menyatakan bahwa ada hubungan antara minat dengan tingkat 

pengetahuan seseorang. Kemudian faktor pengalaman ternyata juga tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan karena wajib pajak tidak pernah melakukan 

pembayaran zakat pada BAZ atau LAZ. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Muthmainnah (2010) di Pamulang, Banten yang menyatakan bahwa 

ada hubungan antara pengalaman dengan tingkat pengetahuan seseorang. Selain 

itu, faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena 

keseharian Ibu C tidak menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai 
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pengurang PKP. Akan tetapi terkait faktor pendidikan Ibu C tidak mampu 

menjelaskan alasan mengapa tidak mampu meningkatkan pengetahuan tersebut.  

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B, 

menyebutkan bahwa faktor yang mampu meningkatkan pengetahuan adalah faktor 

faktor pemaparan informasi melalui sosialisasi. Pemaparan informasi tersebut 

dapat melalui sosial media, televisi, maupun seminar yang disajikan dalam bentuk 

sosialisasi akan lebih mudah diterima wajib pajak dalam meningkatkan 

pengetahuan. Namun apabila KPP tidak ada upaya untuk mensosialisasikannya, 

maka untuk apa peraturan tersebut masih berlaku. Adanya informasi tersebut 

membuat wajib pajak lebih mudah untuk mengetahui kebijakan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP (Olaoye et al., 2017).  

“Menurut saya dan atas pengalaman saya pribadi, faktor pemaparan 

informasi melalui sosialisasi sangat mampu dalam meningkatkan 

pengetahuan terkait hal tersebut mbak. Dari banyaknya informasi dimana-

mana, seperti melalui sosial media, televisi, maupun seminar yang disajikan 

dalam bentuk sosialisasi akan lebih mudah diterima wajib pajak terutama 

saya untuk meningkatkan pengetahuan. Namun apabila dari KPP sendiri 

kurang berupaya untuk mensosialisasikan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP maka dari mana saya bisa mengetahui hal tersebut. Maka 

menurut saya faktor  informasilah yang mampu meningkatkan pengetahuan 

saya mengenai hal tersebut, sehingga dari adanya informasi tersebut 

membuat wajib pajak yang tidak mau tau akan melek dengan adanya 

kebijakan ini”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena yang diketahuan terkait penghasilan hanyalah remunerasi, sedangkan 
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faktor umur,minat,pengalaman, dan pendidikan  tidak mampu meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak terkait adanya zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  Selain itu di lingkungan setempat saya tidak ada yang 

menerapkan hal tersebut mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 

Juli 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D menyatakan bahwa hanya informasilah yang paling mendukung 

adanya pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, 

ketika peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

meningkatkan pengetahuan Bapak D. Akan tetapi Bapak D menyatakan bahwa 

faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena selama ini 

terkait penghasilan yang diketahui hanyalah remunerasi dan bukan zakat 

penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Pangesti (2012), menjelaskan bahwa 

pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengelaman 

seseorang. Sementara itu, wajib pajak tidak mampu menjelaskan alasan faktor 

umur, minat, pengalaman dan pendidikan tidak mampu meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak terkait adanya zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangesti (2012), 

bahwa pada umur atau usia produktif merupakan usia yang paling berperan dan 

memiliki aktivitas yang padat serta memiliki kemampuan kognitif yang baik, 

sehingga, pada usia ini memiliki pengaruh terhadap tingkat pengetahuan. Selain 

itu, faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena dalam 

lingkungan keseharian Bapak D tidak mengetahui dan tidak menerapkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP.  
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Hal yang sama juga dikatakan oleh  Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C 

menyampaikan bahwa faktor yang mampu meningkatkan pengetahuan adalah 

penyebaran informasi. Penyebaran informasi tersebut dapat melalui apapun, baik 

itu sosial media maupun media televisi sehingga dapat menambah rasa ingin tahu 

wajib pajak. Adanya rasa ingin tahu tersebut, nantinya menimbulkan ketertarikan 

dengan rasa ingin mencari tahu bagaimana zakat penghasilan tersebut dapat 

menjadi pengurang PKP (Rogers (1974) dalam Fitriani, 2011:129).   

“Kalau menurut saya yang mampu meningkatkan itu adalah penyebaran 

informasi mbak. Faktor informasi dapat meningkatkan pengetahuan saya 

terkait dengan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yaitu menurut 

saya adanya berbagai persebaran informasi melalui apapun baik itu sosial 

media maupun media televisi dapat menambah rasa ingin tahu saya. Dari 

adanya rasa ingin tau tersebut yang nantinya ada rasa ingin mencari tau 

bagaimana zakat penghasilan tersebut dapat menjadi pengurang PKP”. 

(wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena rekan sekantor saya tidak mengetahui zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP, selain itu saya juga tidak pernah membayarkan di BAZ atau 

LAZ sehingga tidak mempunyai pengalaman atas hal tersebut”. (wawancara 

dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya).  

 

Ibu E menyatakan bahwa hanya informasilah yang paling mendukung adanya 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 
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meningkatkan pengetahuan Ibu E. Akan tetapi terkait faktor pendidikan, umur, 

minat, lingkungan Ibu C tidak mampu menjelaskan alasan mengapa tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan tersebut. Sementara itu, Ibu E menyatakan bahwa 

faktor pekerjaan tidak mampu meningkatkan pengetahuan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP karena sesama rekan sekantor tidak mengetahui zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pangesti (2012), menjelaskan bahwa pekerjaan 

seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengalaman seseorang. 

Kemudian faktor pengalaman ternyata juga tidak mampu meningkatkan 

pengetahuan karena wajib pajak tidak pernah melakukan pembayaran zakat pada 

BAZ atau LAZ. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Muthmainnah 

(2010) di Pamulang, Banten yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

pengalaman dengan tingkat pengetahuan seseorang. 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C ternyata 

memiliki pendapat yang sama. Menurut Ibu F faktor informasilah yang 

mendukung pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Pemberian informasi tersebut seharusnya lebih ditingkatkan oleh KPP 

karena dengan adanya informasi melalui sosialisasi seperti seminar dapat 

menunjang pengetahuan wajib pajak terkait dengan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Oleh karena itu, Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 

2012). 

“Faktor informasi sangat mendukung mbak. Terkait faktor informasi dapat 

ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP diwilayah 
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pembagian kerjanya di Universitas Brawijaya. Menurut saya penyampaian 

informasi melalui sosialisasi ini sangatlah penting. Adanya sosialisasi seperti 

seminar atau  apapun itu  sehingga dapat menunjang wajib pajak terutama 

saya sendiri untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP“ (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pengalaman tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

karena tidak mengikuti sosialisasi yang didadakan diluar Fakultas. Selain itu 

di lingkungan setempat saya tidak menemui yang menerapkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP, Faktor pendidikan tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan mbak karena walaupun saya berpendidikan 

tinggi tetapi bidang pajak dan zakat bukan fokus saya”. (wawancara 

dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Brawijaya).  

 

Ibu F menyatakan bahwa hanya informasilah yang paling mendukung adanya 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

meningkatkan pengetahuan Ibu F. Akan tetapi terkait faktor pekerjaan, umur, dan 

minat Ibu C tidak mampu menjelaskan alasan mengapa tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pangesti 

(2012), menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan pengelaman seseorang. Faktor pendidikan menurut Ibu C tidak 

mampu meningkatkan pengetahuan karena walaupun berpendidikan tinggi tetapi 

bidang pajak dan zakat bukan fokus dalam pendidikannya. Menurut Eberhardt et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

al., (2007), melakukan penelitian terhadap 74 responden dengan latarbelakang 

pendidikan yang berbeda dan dihubungkan dengan tingkat pengetahuan. Hasilnya 

adalah mereka yang memiliki pendidikan dengan level lebih tinggi memiliki 

tingkat pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman yang banyak. Kemudian 

faktor pengalaman ternyata tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena wajib 

pajak selama ini tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP yang diadakan diluar Fakultas. Selain itu, 

faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena 

keseharian Ibu C tidak menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak mengungkapkan faktor yang 

mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak adalah informasi. pendapat wajib 

pajak tersebut sesuai dengan teori Mubarak (2012:83), yang menyatakan bahwa 

terdapat 7 faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Faktor 

tersebut antara lain pendidikan pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan 

lingkungan sekitar, dan informasi. Namun, faktor yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah faktor informasi. Kemudahan dalam memperoleh informasi dapat 

membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Oleh karena itu 

KPP harus memberikan sosialisasi agar wajib pajak mengetahui hal tersebut 

(Andriani, 2013). Penyebaran informasi melalui sosialisasi maupun penyebaran 

sosial media yang dilakukan secara merata maka hasilnya akan sesuai dengan 

yang diharapkan. Seperti wajib pajak akan lebih mengetahui dan mau menerapkan 
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kebijakan ini, sehingga upaya pemerintah ini akan berhasil. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Faktor-Faktor yang Mampu Meningkatkan Pengetahuan Wajib 

Pajak 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Informasi √ √ √ √ √ √ 

Pekerjaan  - - - - - - 

Umur - - - - - - 

Minat - - - - - - 

Pengalaman - - - - - - 

Lingkungan - - - - - - 

Pendidikan - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019) 

c. Faktor-faktor yang mampu memperlemah pengetahuan wajib pajak 

Selain faktor yang mampu meningkatkan pengetahuan seperti yang telah 

disebutkan diatas. Peneliti berusaha menggali mengenai faktor-faktor yang dapat 

memperlemah pengetahuan wajib pajak terkait insentif pajak terutama zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP menurut narasumber. Pengetahuan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

mereka (Fikriningrum, 2012). Faktor-faktor tersebut mengakibatkan rendahnya 

pengetahuan narasumber terkait adanya zakat penghasilan ini. Peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak A sebagai wajib pajak di Fakultas Grade A, diketahui 

bahwa faktor yang memperlemah adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan bisa 

terjadi karena setiap hari berinteraksi dengan rekan kerja. Apalagi jika sesama 

wajib pajak tidak mengerti akan dapat memperlemah pengetahuan terkait insentif 

pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP.  
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“Kalau saya dari faktor pekerjaan mba, karena setiap hari kita berinteraksi 

kalau sama-sama tidak mengerti sehingga dapat memperlemah pengetahuan 

saya terkait dengan insentif pajak terutama pengurangan PKP pada zakat 

penghasilan. Faktor tersebut dapat memperlemah pengetahuan saya, yang 

disebabkan setiap hari saya berinteraksi dengan rekan-rekan yang sama-

sama tidak mengerti tentang zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Apabila dari kita sama-sama tidak mengerti sehingga berakibat akan 

memperlemah pengetahuan saya terkait dengan insentif pajak terutama 

pengurangan PKP pada zakat penghasilan”. (wawancara dilakukan pada hari 

Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“sama halnya dengan faktor yang meningkatkan pengetahuan tadi ya mbak, 

menurut saya faktor minat juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan 

karena minat seseorangpun juga berbeda-beda. Saya juga tidak pernah 

membayarkan di BAZ atau LAZ sehingga tidak mempunyai pengalaman atas 

hal tersebut. Selain itu di lingkungan setempat saya tidak ada yang 

menerapkan hal tersebut mbak. Pendidikan saya dulu tidak di bidang pajak 

ataupun zakat mbak, jadi menurut saya tidak mempengaruhi atas adanya hal 

tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Bapak A menyatakan bahwa hanya pekerjaanlah yang memperlemah 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

informasi, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

memperlemah pengetahuan Bapak A. Akan tetapi Bapak A menyatakan bahwa 

faktor informasi dapat memperlemah pengetahuan karena tidak ada sosialisasi 

selama ini. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPP  kepada wajib 

pajak (Andriani, 2013). Sementara itu, faktor umur tidak berpengaruh karena 

semakin bertambahnya umur, keinginan untuk mengingat dan mengetahui 
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semakin berkurang. Faktor minat juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan 

karena setiap wajib pajak memiliki kemauan yang berbeda. Kemudian faktor 

pengalaman ternyata juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena wajib 

pajak tidak pernah melakukan pembayaran zakat pada BAZ atau LAZ. Selain itu, 

faktor lingkungan tidak berpengaruh pengetahuan karena dalam lingkungan 

keseharian Bapak A tidak mengetahui dan tidak menerapkan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Faktor pendidikan ternyata tidak berpengaruh terhadap  

pengetahuan wajib pajak dikarenakan tidak sesuai dengan bidangnya saat ini. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian menurut Carter (2011), bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin mudah menerima informasi 

sehingga semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki. 

Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A  

berpendapat bahwa faktor pekerjaan dapat memperlemah pengetahuan. Faktor 

pekerjaan dapat disebabkan oleh adanya interaksi dengan sesama rekan tempat 

wajib pajak bekerja. Apabila rekannya tidak mengetahui maka akan berpengaruh 

pada wajib pajak. Adanya ketidaktahuan wajib pajak dengan rekannya, sehingga 

tidak dapat menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Adanya 

pengetahuan pajak secara tidak langsung akan membuat wajib pajak memahami 

peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015).  

“Menurut saya dari faktor pekerjaan. Faktor tersebut dapat memperlemah 

pengetahuan saya, disebabkan setiap hari saya berinteraksi dengan rekan-

rekan yang sama-sama tidak mengerti tentang zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Bahkan juga sama-sama tidak menerapkan zakat 

penghasilan pada PKP. Apabila dari kita sama-sama tidak mengerti akan 

memperlemah pengetahuan saya terkait dengan insentif pajak terutama 

pengurangan PKP pada zakat penghasilan”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 
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Kemudian menurut Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B, menyatakan 

faktor pekerjaan memperlemah pengetahuan terkait insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Ibu C yang bekerja dibagian tata usaha tidak 

mengetahui adanya insentif pajak tersebut, karena langsung menerima gaji yang 

sudah dipotong pajak oleh bendahara tanpa mendapatkan slip gaji. Seharusnya 

slip gaji harus diberikan kepada wajib pajak, agar mengetahui apa saja yang 

dipotong PPh Pasal 21. Akan tetapi slip gaji tidak diberikan pada Ibu C, sehingga 

Ibu C tidak mengetahui adanya potongan pajak berupa zakat penghasilan. Namun, 

apabila wajib pajak bekerja pada bagian keuangan mungkin Ibu C akan mengerti 

pengurangan pajak tersebut. 

“Faktor pekerjaan juga dapat memperlemah pengetahuan saya terkait 

dengan insentif pajak terutama pengurangan PKP pada zakat penghasilan. 

Faktor dari pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam memperlemah 

pengetahuan saya. Hal tersebut disebabkan dengan setiap harinya saya 

bekerja dibagian tata usaha yang saya sendiri tidak mengetahui terkait 

pengurangan pajak, disini saya hanya menerima gaji yang otomatis langsung 

dipotong pajak tanpa saya mendapat slip gaji. Sehingga saya tidak 

mengetahui terkait dengan potongan pajak berupa zakat penghasilan 

tersebut. Namun, apabila saya bekerja di bidang keuangan mungkin saya 

akan lebih mengerti dan paham atas adanya pengurangan pajak tersebut”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas 

Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Tidak jauh beda  seperti faktor tadi ya mba, menurut saya faktor umur juga 

tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena selama ini saya tidak 

pernah mendengar istilah zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Lalu 

faktor minat juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena saya pun 
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memiliki minat sendiri untuk bayar zakat saya atau tidak. Saya juga tidak 

pernah membayarkan di BAZ atau LAZ sehingga tidak mempunyai 

pengalaman atas hal tersebut. Selain itu di lingkungan setempat saya tidak 

menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP”. 

(wawancara dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Matetatika 

dan IPA Universitas Brawijaya) 

 

Ibu C menyatakan bahwa hanya pekerjaanlah yang memperlemah 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

informasi, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

memperlemah pengetahuan Ibu C. Akan tetapi Ibu C menyatakan bahwa faktor 

umur tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena selama ini tidak pernah 

mendengar istilah zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Faktor minat pun 

juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena setiap wajib pajak memiliki 

minat untuk bayar zakatnya kemana saja sesuai dengan keinginan. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wardani et al.,  (2014) di Pamulang, 

Banten yang menyatakan bahwa ada hubungan antara minat dengan tingkat 

pengetahuan seseorang. Kemudian faktor pengalaman ternyata juga tidak 

berpengaruh terhadap pengetahuan karena wajib pajak tidak pernah melakukan 

pembayaran zakat pada BAZ atau LAZ. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Muthmainnah (2010) di Pamulang, Banten yang menyatakan bahwa 

ada hubungan antara pengalaman dengan tingkat pengetahuan seseorang. Selain 

itu, faktor lingkungan juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena 

keseharian Ibu C tidak menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP. Akan tetapi terkait faktor pendidikan Ibu C tidak mampu 

menjelaskan alasan mengapa tidak mampu meningkatkan pengetahuan tersebut.  
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Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B juga 

berpendapat bahwa faktor pekerjaan dapat memperlemah pengetahuan terkait 

insentif pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Selama ini pada 

tempat kerja tidak ada yang membahas terkait insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga wajib pajak kurang 

mengetahuinya. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Apabila wajib 

pajak tidak mengetahui maka tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut. 

“Faktor yang saat ini dapat memperlemah pengetahuan saya yaitu faktor 

pekerjaan mba. Faktor tersebut dapat memperlemah pengetahuan saya, 

karena setiap hari saya satu kantor bersama rekan-rekan saya yang otomatis 

saling bertukar pendapat apapun itu. Namun selama ini tidak pernah ada 

yang membahas terkait dengan adanya insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai penguanng PKP ini, sehingga saya pun juga kurang 

mengetahuinya. Rekan sekantor pun juga berpengaruh penting untuk 

menunjang pengetahuan saya terutama, bagaimanapun juga kita saling 

berinteraksi dengan mereka setiap hari sehingga apabila rekan saya tidak 

mengerti otomatis saya juga tidak mengerti mbak”. (wawancara dilakukan 

pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor lingkungan setempat saya tidak ada yang menerapkan 

hal tersebut mbak, sedangkan faktor umur, minat, pengalaman, dan 

pendidikan  tidak mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait 

adanya zakat penghasilan sebagai pengurang PKP”. (wawancara dilakukan 

pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D menyatakan bahwa hanya pekerjaanlah yang memperlemah 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 
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peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

informasi, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

memperlemah pengetahuan Bapak D. Akan tetapi Bapak D menyatakan bahwa 

faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena dalam 

lingkungan keseharian Bapak D tidak mengetahui dan tidak menerapkan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Sementara itu, wajib pajak tidak mampu 

menjelaskan alasan faktor informasi, umur, minat, pengalaman dan pendidikan 

tidak mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait adanya zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pangesti (2012), bahwa pada umur atau usia produktif merupakan 

usia yang paling berperan dan memiliki aktivitas yang padat serta memiliki 

kemampuan kognitif yang baik, sehingga, pada usia ini memiliki pengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan.  

Menurut Ibu E selaku wajib pajak di Fakultas Grade C, menyatakan bahwa 

faktor pekerjaan dapat membuat pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP menjadi lemah. Adanya hal ini dikarenakan oleh tidak adanya 

rekan sekantor yang mengetahui kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Namun, apabila rekan sekantor wajib pajak mengetahui hal tersebut, maka 

sedikitnya akan mengetahui terkait kebijakan ini seperti apa. Pengetahuan yang 

didapatkan dari mulut ke mulut akan lebih mudah untuk memahaminya, walaupun 

bisa jadi salah pengertian. Akan tetapi, pada kenyataannya orang salah 

mengartikan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu 
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pengetahuan pajak menjadi tingkatan kesadaran dari wajib pajak untuk 

memahami perundang-undangan perpajakan (Oladipupo dan Obazee, 2016). 

“Kalau saya lebih ke faktor pekerjaan mba. Faktor pekerjaan membuat 

pengetahuan saya terkait zakat penghasilan ini lemah, karena dari rekan 

sekantor saya juga tidak ada yang mengetahui adanya kebijakan ini. 

Seumpama rekan sekantor saya mengetahui otomatis sedikitnya saya pernah 

mendengar adanya kebijakan ini seperti apa”. (wawancara dilakukan pada 

hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Saya pribadi tidak pernah membayarkan di BAZ atau LAZ sehingga tidak 

mempunyai pengalaman atas hal tersebut mbak”. (wawancara dilakukan 

pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya).  

 

Ibu E menyatakan bahwa hanya pekerjaanlah yang paling memperlemah 

pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika 

peneliti menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, lingkungan, pendidikan mampu 

memperlemah pengetahuan Ibu E. Akan tetapi terkait faktor pendidikan, 

informasi, umur, minat, lingkungan Ibu C tidak mampu menjelaskan alasan 

mengapa tidak berpengaruh terhadap pengetahuan tersebut. Kemudian faktor 

pengalaman ternyata juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karena wajib 

pajak tidak pernah melakukan pembayaran zakat pada BAZ atau LAZ. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Muthmainnah (2010) di Pamulang, 

Banten yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengalaman dengan tingkat 

pengetahuan seseorang. 
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Namun, Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada pada Fakultas Grade C 

belum pernah mengurangkan pajak penghasilannya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa faktor pengalaman yang dapat memperlemah pengetahuan dalam hal zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Faktor pengalaman tersebut terjadi karena 

Ibu F belum pernah menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Adanya pengetahuan pajak secara tidak langsung akan membuat wajib pajak 

memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). Dengan wajib pajak 

memahami peraturan perpajakan, sehingga dapat menerapkan kebijakan zakat  

penghasilan sebagai pengurang PKP. 

“Kalau saya dari faktor pengalaman mba, karena saya belum pernah 

mengurangkan pajak penghasilan saya sebelumnya jadi saya kurang tau 

terkait hal tersebut. Faktor pengalaman menuurut saya dapat memperlemah 

pengetahuan dalam hal zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Hal 

tersebut bisa terjadi karena saya belum pernah sama sekali menerapkan 

pengurangan pajak berupa zakat penghasilan tersebut. Sehingga menurut 

saya pengalaman menjadi salah satu faktor yang memperlemah pengetahuan 

karena tidak ada pengalaman membuat saya tidak mengerti apapun, berbeda 

apabila saya berpengalaman dalam menerapkan pengurangan ini mungkin 

saya akan lebih mengerti dan memahami bagaimana zakat tersebut menjadi 

pengurang PKP ” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Pada saat peneliti sudah membuat kesimpulan, terdapat kekurangan data 

mengenai sampai sejauhmana pengetahuan wajib pajak terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga peneliti melakukan wawancara ulang untuk 

mengkonfirmasi hal tersebut. Hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa, 

“Menurut saya faktor pendidikan tidak mampu meningkatkan pengetahuan 

mbak karena walaupun saya berpendidikan tinggi tetapi bidang pajak dan 

zakat bukan fokus. Selain itu di lingkungan setempat saya tidak menemui 

yang menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP,”. (wawancara 

dilakukan pada hari Senin, 08 Juli 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Brawijaya).  
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Ibu F menyatakan bahwa hanya pengalaman yang memperlemah pengetahuan 

terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Namun, ketika peneliti 

menggali lebih dalam dengan berusaha menanyakan apakah faktor pekerjaan, 

umur, minat, informasi, lingkungan, pendidikan mampu memperlemah 

pengetahuan Ibu F. Akan tetapi terkait faktor, umur, informasi dan minat Ibu C 

tidak mampu menjelaskan alasan mengapa tidak berpengaruh terhadap 

pengetahuan tersebut. Faktor pendidikan menurut Ibu C tidak mampu 

meningkatkan pengetahuan karena walaupun berpendidikan tinggi tetapi bidang 

pajak dan zakat bukan fokus dalam pendidikannya. Menurut Eberhardt et al., 

(2007), melakukan penelitian terhadap 74 responden dengan latarbelakang 

pendidikan yang berbeda dan dihubungkan dengan tingkat pengetahuan. Hasilnya 

adalah mereka yang memiliki pendidikan dengan level lebih tinggi memiliki 

tingkat pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman yang banyak. Kemudian 

faktor pengalaman ternyata tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena wajib 

pajak selama ini tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi terkait zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP yang diadakan diluar Fakultas. Selain itu, 

faktor lingkungan juga tidak mampu meningkatkan pengetahuan karena 

keseharian Ibu C tidak menemui yang menerapkan zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP.  

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa 5 dari 6 narasumber sebagai wajib pajak menyebutkan bahwa faktor yang 

mampu memperlemah pengetahuan wajib pajak adalah faktor pekerjaan. Faktor 

pekerjaan membuat pengetahuan terkait zakat penghasilan ini lemah, karena dari 
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rekan sekantor tidak ada yang mengetahui adanya kebijakan ini. Apabila rekan 

sekantor mengetahui maka sedikitnya pernah mendengar kebijakan ini seperti apa. 

Sementara itu, terdapat faktor lain yaitu faktor pengalaman, belum adanya 

pengalaman dalam menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

sehingga kurang mengetahui dan memahami hal tersebut. Berbeda apabila sudah 

berpengalaman dalam menerapkan pengurangan, akan lebih mengerti dan 

memahami bagaimana zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

Sebagian besar pendapat wajib pajak tersebut sesuai dengan teori Mubarak 

(2012:83), yang menyatakan bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Faktor tersebut antara lain pendidikan, pekerjaan, umur, 

minat, pengalaman, kebudayaan lingkungan sekitar, dan informasi. Faktor yang 

sesuai dalam penelitian ini adalah faktor pekerjaan, yang menyatakan bahwa 

lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil 

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 5 dari 6 narasumber berasumsi bahwa 

faktor pekerjaan yang dapat memperlemah pengetahuan terkait zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP. Oleh karena itu KPP harus memberikan sosialisasi agar 

wajib pajak mengetahui hal tersebut (Andriani, 2013). Hal tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.13 
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Tabel 4.13 Faktor-Faktor yang Mampu Memperlemah Pengetahuan Wajib 

Pajak 

Indikator 

Tingkat 

Pengetahuan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 
Fakultas Grade C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Informasi - - - - - - 

Pekerjaan  √ √ √ √ √ - 

Umur - - - - - - 

Minat - - - - - - 

Pengalaman - - - - - √ 

Lingkungan - - - - - - 

Pendidikan - - - - - - 

Sumber: Penulis (2019)  

 

2. Dampak tingkat pengetahuan atas pemberian insentif berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak di Universitas Brawijaya 

a. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan perhitungan PPh 

a) Pengetahuan terkait perhitungan PPh 

Dampak tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan perhitungan PPh ini dapat 

dilihat dari adanya upaya wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak terhutang. 

Selain itu, dapat diketahui dari dikeluarkannya surat teguran atas kesalahan dalam 

menghitung pajak terhutangnya. Menurut Roth et al., dalam Rachmawati dan 

Ramayanti (2016), konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan wajib 

pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat 

waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan. Peneliti berusaha 

menggali pengetahuan wajib pajak terkait perhitungan PPh berdasarkan tingkat 

pengetahuan pada Fakultas Grade A, B, dan C di Unniversitas Brawijaya. 
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Peneliti melakukan penelitian di Fakultas Grade A, diketahui bahwa Bapak A 

tidak pernah melakukan perhitungan pajak terhutang sendiri. Bapak A yang 

bekerja pada instansi berstruktur organisasi yang jelas, maka perhitungan pajak 

terhutangnya dipotong oleh bendahara. Hal tersebut sesuai dengan PPh Pasal 21 

yang pemotong adalah instansi pemberi kerja. Untuk itu Bapak A juga tidak 

pernah mendapatkan surat teguran atas kurang bayar ataupun lebih bayar pajak.  

“Selama ini saya tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Saya disini langsung 

menerima gaji bersih yang dipotong pajak dan tanggungan lainnya. Dan 

sejauh ini saya juga tidak pernah mendapatkan surat teguran mbak atas 

kurang bayar maupun lebih bayar dalam bayar pajak”. (wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya). 

 

Kemudian Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade 

A juga tidak pernah melakukan perhitungan pajaknya sendiri. Padahal Bapak B 

mengetahui akan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung pajak terhutang 

sebelum disetor dan dilaporkan kepada KPP. Namun, Bapak B selaku PNS yang 

mau tidak mau penghasilannya langsung dipotong pajak oleh bendahara yang  

sesuai dengan prosedur pemotongan PPh Pasal 21 pada umumnya. Selain itu, 

Bapak B yang perhitungannya dilakukan oleh bendahara tidak pernah 

mendapatkan surat teguran pajak. Apabila wajib pajak yang tidak mengetahui 

perhitungan pajak, hal ini memberikan kemudahan karena sudah dihitung oleh 

bendahara.  

“Selama ini saya tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Sejauh ini pun saya 

juga tidak pernah mendapatkan surat teguran atas kurang bayar maupun 

lebih bayar dalam bayar pajak”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 
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Ibu C sebagai wajib pajak di Fakultas Grade B menyatakan bahwa selama 

bekerja selalu menerima penghasilan bersih. Penghasilan Ibu C tersebut sudah 

langsung dipotong pajak oleh bendahara keuangan, sehingga tidak pernah 

melakukan perhitungan sendiri pajaknya, sehingga tidak pernah menerima surat 

teguran. Alasan Ibu E yang tidak pernah menghitung pajaknya sendiri karena 

sudah dilakukan oleh bendahara. Namun, apabila Ibu E memiliki rasa ingin tahu, 

maka akan berusaha untuk mengetahui perhitungan tersebut. Sehingga apabila 

bendahara terdapat kekeliruan dalam melakukan perhitungan dapat memberikan 

koreksi. Adanya pengetahuan perpajakan yang menunjang secara tidak langsung 

akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 

2015). 

“Selama ini saya kerja saya tidak pernah menghitung pajak sendiri mbak, 

karena PNS gajinya langsung otomatis sudah dipotong pajak oleh bendahara 

keuangan. Jadi yang menghitungan pajak saya selama ini ya bendahara 

keuangan mbak, saya hanya menerima gaji bersih setelah dipotong pajak 

pengasilan tersebut. Sejauh ini saya juga  tidak pernah mendapatkan surat 

teguran mbak atas kurang bayar maupun lebih bayar dalam bayar 

pajak”(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas 

Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Selain itu, Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade 

B ternyata selama ini tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri. Hal 

tersebut dikarenakan penghasilan Bapak D langsung otomatis dipotong oleh 

bendahara. Oleh sebab itu Bapak D juga tidak pernah mendapatkan surat teguran 

atas kesalahan perhitungan yang menyebabkan lebih atau kurang bayar pajak. 

Namun, Bapak D mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan KPP. Apabila 

terdapat kelebihan membayar pajak, KPP memerlukan waktu dan tahap yang 

lumayan lama untuk memproses pengembalian tersebut. Hal tersebut mempersulit 
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wajib pajak karena harus menunggu untuk menerima uang kembalian. Akan 

tetapi, tidak semudah saat wajib pajak melakukan kesalahan kurang bayar. KPP 

selalu meminta wajib pajak untuk langsung membayarkan kurang bayar pajak saat 

itu juga. Oleh karena itu, KPP harus mempertimbangkan terkait pelayanan yang 

nantinya diberikan apabila menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Pengaruh layanan KPP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tersebut akan sebanding dengan upaya 

wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Widodo, 2010:8). Hal 

ini sesuai dengan pengaruh budaya KPP yang melakukan pelayanan tidak tepat 

waktu. 

“Saya tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri mbak selama ini, 

karena pada saat gajian otomattis pajak saya langsung dipotong oleh 

bendahara. Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran mbak atas 

kesalahan perhitungan yang menyebabkan kurang bayar maupun lebih bayar 

dalam bayar pajak. Akan tetapi terkadang KPP itu untuk uang kelebihan 

bayar pajak sulit sekali nariknya, walaupun uangnya 50.00 itu sulit dan 

butuh waktu beberapa tahap agar bisa cair uangnya. Namun apabila misal 

nih saya kurang bayar pajak, ya harus wajib bayar kurangannya saat itu 

juga mbak. Jadi hal ini mohon dipertimbangkan lagi atas lebih ataupun 

kurang bayar pajaknya seperti apa nantinya kalau membayar zakat 

penghasilan”. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Sementara itu, Ibu E selaku wajib pajak di Fakultas Grade C tidak pernah 

melakukan perhitungan sendiri. Penghasilan Ibu E sudah langsung dipotong oleh 

bendahara, sehingga perhitungan pajaknya pun juga dilakukan oleh bendahara. 

Untuk itu Ibu E tidak pernah mendapatkan surat teguran. Meskipun Ibu E 

mendapatkan surat teguran, yang ditegur adalah bendahara karena salah 

melakukan perhitungan. Untuk meminimalkan kesalahan dalam perhitungan 

pajak, maka dibutuhkan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pada PPh 
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Pasal 21. Menurut Olaoye et al., (2017), pengetahuan pajak merupakan faktor 

penting untuk membentuk wajib pajak dalam bertindak atas pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

“Selama ini saya tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Sejauh ini saya tidak 

pernah mendapatkan surat teguran mbak, bagaimana saya ditegur orang 

saya langsung dipotong mbak”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 

April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C ternyata 

tidak pernah melakukan perhitungan pajaknya sendiri. Perhitungan pajak Ibu F 

dilakukan oleh bendahara, sehingga tidak pernah mendapatkan surat teguran atas 

kurang bayar maupun lebih bayar pajak terhutang. Ibu F termasuk wajib pajak 

yang patuh karena tidak pernah mendapatkan surat teguran atas kesalahan 

perhitungan, meskipun perhitungan tersebut dilakukan oleh bendahara. Kepatuhan 

tersebut sesuai dengan kepatuhan kooperatif, dimana kepatuhan tersebut 

dilakukan untuk memberikan efek timbal balik yang saling menguntungkan antara 

instansi dengan KPP (OECD FTA, 2010). 

“Selama ini saya tidak pernah melakukan perhitungan pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Sejauh ini saya tidak 

pernah mendapatkan surat teguran mbak atas kurang bayar maupun lebih 

bayar dalam bayar pajak”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 

2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak menyebutkan bahwa tidak pernah 

menghitung pajak terhutangnya sendiri karena mereka sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Selain itu wajib pajak juga tidak pernah mendapatkan surat teguran. 

Sebagian besar pendapat narasumber tersebut sesuai dengan teori Widodo 
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(2010:8), yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Faktor tersebut antara lain pengaruh moralitas, pengaruh budaya, 

pengaruh agama, pengaruh pendidikan. Namun dari keempat faktor tersebut, 

terdapat salah satu faktor yang sesuai yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya 

dalam hal ini ialah keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi 

yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana 

secara historis melekat pada budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan 

yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.  

Wajib pajak menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perhitungan 

pajak terhutang sendiri, melainkan dihitungkan oleh bendahara karena selama ini 

yang diterima adalah penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak. Oleh karena 

itu wajib pajak tidak pernah mendapatkan surat teguran karena kesalahan 

perhitungan. Kepatuhan tersebut sesuai dengan kepatuhan kooperatif, dimana 

kepatuhan tersebut dilakukan untuk memberikan efek timbal balik yang saling 

menguntungkan antara instansi dengan KPP (OECD FTA, 2010). Apabila wajib 

pajak mendapatkan surat teguran yang menjadikan lebih bayar ataupun kurang 

bayar, akan mempersulit wajib pajak sendiri. KPP selalu meminta wajib pajak 

untuk langsung membayarkan kurang bayar pajak saat itu juga. Oleh karena itu, 

KPP harus mempertimbangkan terkait pelayanan yang nantinya diberikan apabila 

menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 
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b) Pengaruh tingkat pengetahuan zakat penghasilan terhadap kepatuhan 

perhitungan PPh  

Adanya pernyataan bahwa narasumber tidak pernah melakukan perhitungan 

pajak terhutang sendiri melainkan dilakukan oleh bendahara. Hal tersebut ternyata 

berpengaruh terhadap dampak tingkat pengetahuan zakat penghasilan dalam 

meningkatkan kepatuhan perhitungan PPh. Pengetahuan menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka 

(Fikriningrum, 2012). Peneliti berusaha menggali pengaruh pengetahuan wajib 

pajak tersebut terhadap kepatuhan perhitungan PPh di Fakultas Grade A, B, dan C 

di Universitas Brawijaya.  

Peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

Bapak A mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP hanya sebatas 

definisi. Menurut Bapak A apabila hanya mengetahui zakat penghasilan sebatas 

definisi, maka tidak ada pengaruhnya pengetahuan atas zakat penghasilan 

terhadap kepatuhan perhitungan PPh. Selain itu perhitungan PPh Bapak A tidak 

dilakukan sendiri, melainkan dilakukan oleh bendahara.  

“Saya tidak mengetahui zakat penghasilan mbak, jadi menurut saya tidak 

ada pengaruhnya antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dengan 

kepatuhan perhitungan PPh. Saya dapat berargumen seperti itu karena saya 

tidak pernah menghitung sendiri berapa besar pajak saya”. (wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya). 

 

Pada hasil wawancara sebelumnya, Bapak B yang juga berada di Fakultas 

Grade A tidak mengetahui terkait definisi, sistem pemungutan pajak, subjek, 

syarat, bahkan tempat pembayarannya tidak mengetahui sama sekali. Dari hasil 

wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa tingkat pengetauan Bapak B 
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menurut Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) belum sampai pada level awal 

tingkat pengetahuan yaitu mengetahui, karena Bapak B tidak mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan oleh peneliti. Oleh karena itu, rendahnya 

pengetahuan Bapak B terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perhitungan PPh.  

“Saya tidak mengetahui zakat penghasilan mbak, jadi menurut saya tidak 

ada pengaruhnya antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dengan 

kepatuhan perhitungan PPh”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 

April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B ternyata tidak mengetahui zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP. Ibu C juga tidak melakukan perhitungan 

PPh sendiri, melainkan langsung dipotong oleh bendahara. Adanya pernyatan dari 

Ibu C tersebut dapat diketahui bahwa, tidak terdapat pengaruh yang terjadi apabila 

pemotongan dilakukan oleh bendahara, karena pada penelitian ini penelliti ingi 

mengetahui kepatuhan dari sisi wajib pajak. Selain itu, Ibu C juga tidak 

mengetahui dan tidak menerapkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. 

“Kalau saya kan tidak mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi tidak 

berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dalam 

kepatuhan perhitungan PPh. Karena saya pun tidak pernah menghitung 

sendiri berapa besar pajak saya”(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 

April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B, 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya karena sejauh ini Bapak D bekerja 

dengan penghasilan yang langsung dipotong oleh bendahara. Meskipun Bapak D 

tidak mengetahui tarif zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, tetapi Bapak D 

mampu menyebutkan perhitungan tarif PPh pada PNS golongan 5 yaitu kena tarif 
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progresif sesuai pasal 17 UU PPh yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30% yang dikalikan 

dari dasar pengenaan pajaknya. 

“Saya rasa sih tidak ada pengaruhnya mbak, karena saat ini saya bekerja 

dipotong langsung oleh bendahara. Sejauh ini yang saya ketahui terkait 

ketentuan perhitungan tarif PPh, kalau Gol. 5 itu kena tarif pajak 5%. Misal 

saya ada tambahan kegiatan seminar 300ribu, ya tinggal dikalikan 5% dari 

300ribu itu nanti saya akan bayar sendiri”. (wawancara dilakukan pada hari 

Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C diketahui bahwa tidak ada 

pengaruhnya antara tingkat pengetahuan atas zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP terhadap kepatuhan perhitungan PPh. Hal tersebut dikarenakan 

wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS otomatis gajinya dipotong oleh 

bendahara. Ibu E sebbagai wajib pajak dapat dikatakan patuh, akan tetapi 

kepatuhan tersebut merupakan kepatuhan yang memberikan efek saling 

menguntungkan antara wajib pajak dengan pemberi kerja atau bisa disebut dengan 

kepatuhan kooperatif (OECD FTA, 2010). 

“Menurut saya tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan perhitungan ini 

tidak ada pengaruhnya mbak, karena saya PNS yang otomatis gaji saya 

dipotong oleh bendahara”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 

2019 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C ternyata menerima 

penghasilannya yang dipotong oleh bendahara, sehingga tidak mengetahui 

perhitungan pajaknya seperti apa. Selain itu juga tidak menerapkan kebijakan 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Untuk itu menurut Ibu F pengetahuan 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

perhitungan PPh.  

“Kalau seperti saya yang gajinya langsung dipotong oleh bendahara, saya 

pasrah saja perhitungannya seperti apa. Oleh karena itu pengetahuan bagi 
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saya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perhitungan PPh”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruhnya tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

dengan kepatuhan perhitungan PPh. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari 

KPP kepada wajib pajak (Andriani, 2013). Sebagian besar pendapat narasumber 

tersebut tidak sesuai dengan jurnal penelitian. Hamida et al., (2015) menjelaskan 

bahwa kepatuhan wajib pajak timbul karena pemberian insentif pajak yang 

diakibatkan adanya kesempatan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Akan 

tetapi, pendapat wajib pajak tersebut sesuai dengan teori International wts Journal 

(2017), yang mengemukakan bahwa kepatuhan kooperatif juga disebut sebagai 

kepatuhan yang dipaksakan dengan kerjasama. Adanya kerjasama dari pihak 

instansi dengan KPP membuat penghasilan wajib pajak harus dipotong pajak, 

pemotongan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yang ditunjuk yaitu 

bendahara. Dapat disimpulkan bahwa semua wajib pajak menyatakan tidak ada 

pengaruhnya tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

terhadap kepatuhan perhitungan pajak terhutang yang dilakukan oleh PNS, karena 

perhitungan tersebut sudah dilakukan oleh bendahara dan narasumber hanya 

menerima penghasilan yang sudah langsung dipotong pajak. 
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b. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan penyetoran PPh 

a) Pengetahuan terkait penyetoran PPh 

Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan penyetoran PPh ini dapat dilihat 

dari adanya upaya wajib pajak dalam menyetor sendiri pajak terhutang, ketepatan 

waktu dalam menyetorkan pajak terhutang. Selain itu diterimanya surat teguran 

atas keterlambatan dalam menyetorkan pajak terhutangnya. Menurut Roth et al., 

dalam Rachmawati dan Ramayanti (2016), konsep kepatuhan pajak dapat 

tercermin dari tindakan wajib pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan 

pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah 

ditetapkan.  

Peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Fakultas Grade A, 

diketahui bahwa Bapak A tidak pernah melakukan penyetoran pajak terhutang 

sendiri. Penyetoran pajak tersebut sudah disetorkan oleh bendahara keuangan, 

sehingga tidak pernah terlambat apalagi menerima surat teguran atas 

keterlambatan penyetoran pajak.  

“Selama ini saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Saya disini langsung 

menerima gaji bersih yang dipotong pajak dan tanggungan lainnya. Oleh 

karena itu pajak saya sudah disetorkan oleh bendahara keuangan. Sehingga 

saya pun tidak pernah terlambat juga mbak apalagi menerima surat 

teguran”. (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas 

Teknik Universitas Brawijaya). 

 

Kemudian, Bapak B sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade 

A ternyata juga tidak pernah melakukan penyetoran pajak sendiri. Hal tersebut 

dikarenakan semua kegiatan penyetoran sudah dilakukan oleh bendahara. Untuk 

itu Bapak B juga tidak pernah mendapatkan surat teguran atas keterlambatan 
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menyetorkan pajaknya. Pengetahuan terkait perhitungan pada wajib pajak yang 

berprofesi sebagai PNS, rupanya tidak memberikan efek yang signifikan. 

Meskipun wajib pajak tersebut mengetahui, tetapi penghasilan PNS tersebut 

langsung dipotong pajak oleh bendahara karena sudah menjadi ketentuan instansi. 

“Selama ini saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak sendiri mbak, 

pajak saya langsung dipotong oleh bendahara dan langsung menerima gaji 

bersih yang dipotong pajak. Sehingga saya pun tidak pernah terlambat juga 

mbak apalagi menerima surat teguran”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Menurut Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B selama bekerja tidak pernah 

menyetorkan sendiri pajak terhutangnya. Ibu C sebagai PNS jadi semua aktifitas 

perpajakan mulai dari mengitung, menyetor dilakukan oleh bendahara, Ibu C 

hanya menerima gaji bersih setelah dipotong pajak. Kemudian Ibu C juga tidak 

pernah menerima surat teguran. Meskipun pajaknya yang menyetorkan adalah 

bendahara, seharusnya wajib pajak juga harus mengetahui tata cara penyetoran 

dan batas waktu penyetorannya kapan. Sehingga apabila ada keterlambatan pajak 

yang belum disetor, antara wajib pajak dengan bendahara dapat saling 

mengingatkan. Hal tersebut dapat diidentifikasikan dengan konsep kepatuhan, 

bahwa kepatuhan dapat dilihat dari menyetorkan kembali surat pemberitahuannya 

(Chaizi Nasucha dalam Rahayu, 2013:139). 

“Selama ini saya kerja saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak 

sendiri  mbak, karena PNS gajinya langsung otomatis sudah dipotong pajak 

oleh bendahara keuangan. Jadi yang menyetorkan pajak saya selama ini ya 

bendahara keuangan mbak, saya hanya menerima gaji bersih setelah 

dipotong pajak pengasilan tersebut. Maka dari itu saya tidak pernah 

terlambat dan tidak pernah mendapatkan surat terguran”.(wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 
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Wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B ternyata juga tidak pernah 

melakukan penyetoran pajak sendiri. Bapak D bukannya tidak mengetahui 

penyetoran PPh tersebut, melainkan sudah disetorkan oleh bendahara kantor 

pusat. Menurut Bapak D penyetoran pajak dilakukan oleh masing-masing 

Fakultas. Kemudian bendahara Fakultas menerima bukti setoran bank, yang 

selanjutnya dilaporkan pada bendahara Rektoran atau bendahara pusat. Bendahara 

Rektorat tersebut yang nantinya akan menyetorkan bukti tersebut kepada KPP. 

Oleh karena itu, bapak D tidak pernah mendapatkan surat teguran atas 

keterlambatan penyetoran pajak.  

“Saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak terhutang sendiri mbak  

selama ini yang menyetorkan pajak saya ya bendahara kantor pusat. 

Sepaham saya itu dari fakultas disetorkan ke bank, kemudian bukti setoran 

bank tersebut dilaporan ke bendahara rektorat, selanjutnya oleh bendahara 

rektorat diberikan ke KPP. Disini saya juga tidak pernah terlambat maupun 

mendapatkan surat teguran karena saya tidak menyetorkan sendiri mbak”. 

(wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E sebagai wajib pajak di Fakultas Grade C, diketahui bahwa tidak pernah 

melakukan penyetoran sendiri karena sudah langsung dipotong dengan tunjangan 

dan biaya lainnya, sehingga sejauh ini tidak pernah mendapatkan surat teguran. 

Pada saat Ibu E melakukan wawancara dengan peneliti, Ibu E mengetahui 

prosedur penyetoran PPh yang disetorkan kepada bank. Namun, Ibu E tidak dapat 

melakukannya sendiri karena keterbatasan waktu bekerja, sehingga yang 

menyetorkan pajaknya selama ini adalah bendahara. 

“Selama ini saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Saya juga tidak 

pernah terlambat mbak dan sejauh ini tidak pernah mendapatkan surat 

teguran atas keterlambatan saya dalam menyetorkan pajak terhutang. 

Kalaupun saya mendapat surat teguran yang salah bukan saya tapi 
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bendahara , karena yang menyetorkan bendahara mbak ”.(wawancara 

dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C ternyata juga tidak 

pernah melakukan penyetoran pajak sendiri sehingga tidak pernah mendapatkan 

surat teguran atas keterlambatan dalam menyetorkan pajak terhutang. Ibu F 

langsung menerima penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak dan 

tanggungan lainnya.  

“Selama ini saya tidak pernah melakukan penyetoran pajak sendiri mbak, 

karena pajak saya langsung dipotong oleh bendahara. Saya disini langsung 

menerima gaji bersih yang dipotong pajak dan tanggungan lainnya. Saya pun 

juga tidak pernah terlambat dalam menyetorkan pajak. Sejauh ini pun saya 

juga tidak pernah mendapatkan surat teguran mbak atas keterlambatan saya 

dalam menyetorkan pajak terhutang”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak menyebutkan bahwa tidak pernah 

menyetorkan pajak terhutangnya sendiri karena mereka sebagai PNS. Sebagian 

besar pendapat narasumber tersebut sesuai dengan teori Widodo (2010:8), yang 

menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Faktor tersebut antara lain pengaruh moralitas, pengaruh budaya, pengaruh 

agama, pengaruh pendidikan. Namun, pada penelitian ini terdapat salah satu 

faktor yang sesuai yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya ialah keseluruhan 

interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem 

perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat pada 

budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat 

interaksi yang berkelanjutan.  
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Semua wajib pajak menyatakan bahwa tidak pernah melakukan penyetoran 

pajak terhutang sendiri, melainkan disetorkan oleh bendahara. Bendahara 

memotong pengahasilan atas pajak dan tanggunngan lainnya sehingga selama ini 

yang diterima adalah penghasilan bersih. Adanya hal tersebut membuat 

narasumber tidak pernah terlambat dalam menyetorkan pajak terutang apalagi 

mendapatkan surat teguran karena keterlambatan penyetoran. Oleh karena itu, 

apabila narasumber mendapat surat teguran, yang salah bukan narasumber tapi 

bendahara karena yang menyetorkan bendahara.  

b) Pengaruh tingkat pengetahuan zakat penghasilan terhadap kepatuhan 

penyetoran PPh  

Adanya pernyataan bahwa narasumber tidak pernah melakukan penyetoran 

pajak terhutang sendiri. Hal tersebut berpengaruh terhadap dampak tingkat 

pengetahuan zakat penghasilan dalam meningkatkan kepatuhan penyetoran PPh. 

Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban mereka (Fikriningrum, 2012). Pada saat peneliti melakukan 

penelitian dengan Bapak A wajib pajak di Fakultas Grade A, diketahui bahwa 

Bapak A tidak mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP sehingga 

tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP dengan kepatuhan penyetoran PPh.  

“Dalam hal ini saya kurang mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi 

menurut saya kalau saya sendiri tidak mengetahui maka tidak ada 

pengaruhnya dalam kepatuhan penyetoran pajak”. (wawancara dilakukan 

pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya). 

Bapak B wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A ternyata juga 

tidak mengetahui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Seharusnya 
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ketidaktahuan Bapak B berpengaruh terhadap kepatuhan penyetoran PPh. Namun, 

Bapak B berprofesi sebagai PNS yang penyetorannya dilakukan oleh bendahara, 

sehingga tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan terhadap kepatuhan 

penyetoran PPh. Selain itu, Bapak B sudah dirasa patuh menurut kepatuhan 

formal karena telah tepat waktu dalam menyetorkan pajak terhutangnya (Widodo, 

2010:68). 

“Saya tidak mengetahui zakat penghasilan mbak, jadi menurut saya kalau 

saya sendiri tidak mengetahui maka tidak ada pengaruhnya dalam kepatuhan 

penyetoran pajak”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2019 di 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B tidak mengetahui zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP, sehingga tidak berpengaruh antara pengetahuan zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP terhadap kepatuhan penyetoran PPh. 

Menurut Ibu C apabila melakukan penyetoran pajak terhutang sendiri dapat 

meningkatkan kepatuhan penyetoran PPh. Hal tersebut dapat terjadi karena Ibu C 

akan lebih semangat menyetorkan pajak apabila jumlah pajak yang dibayarkannya 

berkurang. 

“Kalau saya kan tidak mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi tidak 

berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dalam 

kepatuhan penyetoran PPh. Saya bisa berargumen seperti itu karena saya 

tidak pernah menyetorkan sendiri berapa besar pajak saya. Berbeda apabila 

saya menyetorkan pajak sendiri, saya rasa dari adanya tingkat pengetahuan 

atas zakat penghasilan akan meningkatkan kepatuhan terkait penyetoran 

PPh. Hal tersebut dikarenakan saya pribadi akan lebih semangat 

menyetorkan pajak apabila jumlah pajak saya berkurang”(wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan dengan kepatuhan. Hal tersebut 
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karena wajib pajak tidak mengetahui atas zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Selain itu, penyetoran pajak tidak dilakukan sendiri oleh Bapak D, 

melainkan dilakukan oleh bendahara.  

“Dalam hal ini saya kurang mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi 

menurut saya kalau saya sendiri tidak mengetahui maka tidak ada 

pengaruhnya dalam kepatuhan penyetoran pajak”. (wawancara dilakukan 

pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

 

Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C mengatakan bahwa tidak ada 

pengaruhnya antara tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP terhadap kepatuhan penyetoran PPh. Hal tersebut disebabkan profesi yang 

ditekuni Ibu E selama ini adalah PNS. Profesi sebagai PNS yang penghasilannya 

berasal dari dana APBN otomatis langsung dipotong pajak oleh bendahara. 

Sehingga, tidak ada pengaruhnya ketika penyetoran pajak dilakukan oleh 

bendahara.  

“Sama seperti yang saya katakan pada pengaruhnya terhadap penyetoran 

PPh. Kalau PNS seperti saya yang gajinya langsung dipotong oleh 

bendahara, jadi ya tidak ada pengaruhnya mbak semua saya pasrahkan 

kepada bendahara”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C menyatakan bahwa 

tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kepatuhan 

penyetoran PPh. Ibu F tidak mengetahui terkait zakat penghasilan sebagai 

pengurang PKP dan tidak dapat menerapkannya karena dalam instansi tempat 

bekerja belum menerapkannya. Oleh sebab itu dari ketidaktahuan tersebut dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan terkait zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penyetoran PPh. Minimnya pengetahuan 
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tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak 

(Andriani, 2013).   

“Saya PNS jadi gajinya langsung dipotong oleh bendahara, saya pasrah saja 

penyetoran nya seperti apa. Oleh karena itu pengetahuan bagi saya tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyetoran PPh”. (wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruhnya tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan dalam penyetoran PPh. 

Sebagian besar pendapat narasumber tersebut tidak sesuai dengan jurnal 

penelitian. Hamida et al., (2015) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak 

timbul karena pemberian insentif pajak yang diakibatkan adanya kesempatan 

untuk meminimalkan pembayaran pajak. Akan tetapi, pendapat narasumber diatas 

sesuai dengan teori International wts Journal (2017), yang mengemukakan bahwa 

kepatuhan kooperatif juga disebut sebagai kepatuhan yang dipaksakan dengan 

kerjasama. Adanya kerjasama dari pihak instansi dengan KPP membuat 

penghasilan wajib pajak harus dipotong pajak, namun penyetoran juga dilakukan 

oleh salah satu pihak yang ditunjuk yaitu bendahara.  

Semua wajib pajak menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya tingkat 

pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP terhadap kepatuhan 

penyetoran pajak terhutang yang terjadi. Hal tersebut dapat terjadi apabila wajib 

pajak sama-sama tidak mengetahuinya. Selain itu juga tidak berpengaruh pada 

PNS, karena penyetoran PPh sudah dilakukan oleh bendahara dan wajib pajak 

hanya menerima penghasilan yang sudah langsung dipotong pajak. 
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c. Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan pelaporan PPh 

a) Pengetahuan terkait pelaporan PPh 

Tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan pelaporan PPh ini dapat dilihat dari 

adanya upaya wajib pajak dalam melapor sendiri pajak terhutang, ketepatan waktu 

dalam melaporkan pajak terhutang. Selain itu diterimanya surat teguran atas 

keterlambatan dalam melaporkan pajak terhutangnya. Wajib pajak yang patuh 

menurut Rahayu (2013:138) adalah wajib pajak yang taat, patuh, dan tunduk serta 

melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang baik dan benar. Menurut Roth 

et al., dalam Rachmawati dan Ramayanti (2016), konsep kepatuhan pajak dapat 

tercermin dari tindakan wajib pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan 

pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah 

ditetapkan.   

Bapak A sebagai wajib pajak di Fakultas Grade A tidak melakukan pengisian 

SPT sendiri dan juga tidak melaporkan pajak terhutang sendiri. Pengisian dan 

pelaporan SPT Bapak A dilakukan oleh pihak bendahara, sehingga tidak pernah 

terlambat apalagi menerima surat teguran karena keterlambatan pelaporan SPT. 

Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan teori sistem pemungutan pajak yang 

berlaku di Indonesia yaitu selft assesment system. Sistem tersebut menyatakan 

bahwa kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan 

wajib pajak, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan 

sendiri jumlah pajak yang terhutang (Resmi, 2016:11). 

“Sebelumnya saya tidak pernah melakukan pengisian SPT sendiri mbak, 

selama ini yang melaporkan SPT setahu saya ya dari pihak bendahara. Saya 

hanya menerima gaji bersih yang telah dipotong pajak, jadi saya tidak 

pernah melakukan pengisian SPT mba. Oleh karena itu pajak saya sudah 
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dilaporkan oleh bendahara keuangan. Sehingga saya pun tidak pernah 

terlambat juga mbak apalagi menerima surat teguran”. (wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya). 

 

Bapak B wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A ternyata juga 

tidak pernah melakukan pelaporan pajak sendiri dan tidak pernah mendapat surat 

teguran. Menurut Bapak B pelaporan SPT selama ini dilakukan oleh pihak 

bendahara dan sudah digabung dengan dekan, sehingga mendapatkan bukti yang 

langsung digabung dengan dekan tersebut. Selain itu, Bapak B juga tidak pernah 

terlambat melaporkan pajak sehingga tidak pernah mendapatkan surat teguran atas 

terlambat melaporkan pajak. Menurut teori kepentingan pemungutan pajak 

(Resmi, 2016:6), pajak terhutang dilaporkan sendiri oleh wajib yang 

berkepentingan  dalam membayarkan pajaknya. Namun dalam penerapannya 

pelaporan SPT digabung dengan wajib pajak lainnya. Hal tersebut dapat 

menyalahi aturan perpajakan.  

“Setahu saya selama ini yang melaporkan SPT ya dari pihak bendahara yang 

digabung bersama dekan. Laporan saya ya gabung bersama dekan, seperti 

Pak A dkk gitu mbak jadi saya sendiri tidak mendapatkan bukti tersendiri 

karena buktinya ya jadi satu. Sehingga saya pun tidak pernah terlambat juga 

mbak apalagi menerima surat teguran”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 18 April 2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B diketahui bahwa selama bekerja tidak 

pernah melakukan pengisian SPT sendiri melainkan dibantu oleh bendahara. 

Pelaporan SPT pun juga tidak pernah melakukan pelaporan sendiri dan dilakukan 

oleh pihak bendahara. Pengisian dan pelaporan SPT tersebut dilakukan oleh 

bendahara sehingga Ibu C tidak pernah menerima surat teguran atas keterlambatan 

pelaporan tersebut. Ibu C tidak dapat melakukan pelaporan sendiri, dikarenakan 
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kurangnya pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya (Fikriningrum, 2012). 

“Sebelumnya saya tidak pernah melakukan pengisian SPT sendiri mbak, 

setahu saya ya dari pihak bendahara yang melaporkan SPT. Saya hanya 

menerima gaji bersih yang telah dipotong pajak. Maka dari itu saya tidak 

pernah terlambat dan tidak pernah mendapatkan surat terguran”.(wawancara 

dilakukan pada hari Kamis, 11 April 2019 di Fakultas Matematika dan IPA 

Universitas Brawijaya). 

 

Bapak D sebagai wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C 

melakukan pengisian SPT online sendiri. Pengisian tersebut dilakukan kurang 

lebih sekitar tanggal 29 Maret 2019. Pada pengisian SPT Bapak D juga 

mendapatkan bukti secara online melalui email, bukti tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 1. Bapak D mengetahui kewajiban perpajakannya yaitu salah satunya 

adalah berusaha mendaftarkan diri memiliki NPWP (Chaizi Nasucha dalam 

Rahayu, 2013:139). Meskipun Bapak D melakukan pelaporan pajak sendiri, 

Bapak D mengakui bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan surat teguran 

karena terlambat melaporkan pajak terhutang.  

“Selama ini saya selalu melakukan pengisian SPT online sendiri 

mbak,karena PNS sekarang diwajibkan mempunyai NPWP. Dalam pengisian 

SPT online ini saya kurang mengetahui adanya kesalahan atau tidak, tetapi 

saya merasa kalau tidak ada kesalahan dalam melaporkan pajak. Soalnya 

saya dikasih tanda terima bukti lapor pajak, jadi tidak ada jawaban ditolak 

sehingga saya merasa benar saja. Walaupun saya melaporkan pajak 

terhutang sendiri tetapi saya tidak pernah terlambat mbak. Saya melaporkan 

itu biasanya mepet-mepet mau tutup mbak sekitar tanggal 29 maret kemaren. 

Biasanya sih saya selalu ontime awal-awal gitu saya langsung lapor, tapi 

kali ini sibuk banget jadi ya baru nyempetin kemarin itu”. (wawancara 

dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya). 

 

Sementara itu, Ibu E selaku wajib pajak di Fakultas Grade C ternyata 

melakukan pengisian SPT sendiri. Pengisian tersebut dilakukan pada 19 Maret 
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2019 tetapi Ibu E tidak dapat menghitung secara rinci. Ibu E tidak dapat 

melakukan perhitungan secara rinci dikarenakan kurangnya pengetahuan 

perpajakan, sehingga berpengaruh dalam memahami peraturan perpajakan 

(Andreas dan Savitri, 2015). Ibu E memaksakan diri untuk melakukan pelaporan 

pajak sendiri karena takut kena sanksi. Ibu E dapat dikatakan mematuhi peraturan 

perpajakan tetapi dalam hal yang dipaksa (International wts Journal, 2017). Pada 

pengisian SPT Ibu E juga mendapatkan bukti secara online melalui email, bukti 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. Meskipun Ibu E melakukan pelaporan 

pajak sendiri, namun Ibu E tidak pernah mendapatkan surat teguran atas 

keterlambatan tersebut.  

“Selama ini saya memang melakukan pengisian sendiri mbak, tetapi tidak 

menghitung secara rinci. Dan juga dalam pengisian ini tidak ada kesalahan 

karena memang sudah paten perhitungan dari bendahara. Sejauh ini selama 

saya melaporkan pajak terhutang sendiri pada SPT online saya tidak pernah 

terlambat mbak. Biasanya saya melaporkan pajak pada tanggal 19 Maret  

dan saya memang harus memaksakan diri untuk membayar karena kalau  

tidak akan mendapatkan sanksi. Dan saya tidak pernah mendapatkan surat 

teguran mbak atas keterlambatan saya dalam melaporkan pajak terhutang. 

Namun apabila saya ada kelebihan bayar nariknya susah mbak karena saya 

pernah ada kelebihan pajak 500 ribu. Akhirnya kalau dihitung lagi mending 

saya nihilin saja biar tidak ribet diakhir. Karena saya mau klaim kemana itu 

yang membuat ribet, giliran saya yang kurang bayar itu harus ditagih saat 

itu juga suruh bayar”.(wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 

di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C ternyata selama ini 

juga melakukan pengisian SPT online sendiri yang biasa dilakukan 2 hari sebelum 

tanggal penyampaian berakhir. Namun, ketika peneliti meminta Ibu F untuk 

memberitahu terkait bukti pelaporan, Ibu F mengelak. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa Ibu F bisa jadi tidak melakukan pelaporan pajak sendiri. 

Meskipun Ibu F melaporkan pajak terhutang sendiri, Ibu F tidak pernah 
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mendapatkan surat teguran atas keterlambatan dalam melaporkan pajak terhutang. 

Namun, pada SPT Ibu F pernah terjadi lebih bayar, kesalahan tersebut terjadi 

ketika Ibu F salah menginput karena tidak memahami point pada SPT. Adanya 

pengetahuan perpajakan yang menunjang secara tidak langsung akan membuat 

wajib pajak memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 2015). 

Lamanya proses pengembalian dari KPP, maka Ibu F beranggapan bahwa uang 

tersebut menjadi sedekah untuk KPP. 

“Saya bisa melakukan pengisian SPT online sendiri dan selama ini saya 

belum menemukan kesalahan dalam pengisian SPT online saya. Sejauh ini 

selama saya melaporkan pajak terhutang sendiri pada SPT online saya tidak 

pernah terlambat mbak. Oleh karena bendahara selalu mengingatkan saya 

sebelum deadline sekitar kurang 2 hari. Sebenarnya saya sendiri sibuk mbak 

sehingga saya harus memaksakan diri untuk melaporkannya daripada kena 

denda. Dan saya tidak pernah mendapatkan surat teguran mbak atas 

keterlambatan saya dalam melaporkan pajak terhutang. Namun kemarin 

pada pelaporan SPT ada kesalahan sehingga menimbulkan lebih bayar 

karena tidak paham terhadap point-point terkait zakat penghasilan tadi. 

Setelah itu dalam waktu 2 hari setelah pengisian tersebut, saya ditelepon dari 

pihak KPP terkait alasan lebih bayar tersebut. Kemudian saya jelaskan 

kronologinya dan kalaupun uangnya kembali ya saya terima, kalaupun tidak 

ya sudahlah saya iklaskan saja karena ribet mbak buat uang kembali. 

Anggap saja amal pada kantor pajak”. (wawancara dilakukan pada hari 

Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa 3 dari 6 narasumber sebagai wajib pajak melakukan pelaporan SPT online 

sendiri dan 3 lainnya tidak melakukan pelaporan sendiri karena merasa bendahara 

sudah melaporkannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.14. Selain itu, wajib 

pajak tersebut tidak pernah mendapatkan surat teguran atas keterlambatan dalam 

melaporkan pajak terhutang. Wajib pajak yang melaporkan pajak terhutangnya 

sendiri tidak pernah terlambat dalam melaporkan karena selalu diingatkan oleh 

bendahara sebelum batas waktunya. Selain itu juga tidak pernah mendapatkan 
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surat teguran karena terlambat lapor, melainkan adanya lebih bayar pajak saat 

melaporkan SPT. Wajib pajak sering mengeluh karena kesulitan dalam menarik 

uang lebih bayar saat pelaporan SPT karena menurutnya KPP mempersulit. Oleh 

karena itu untuk KPP apabila ada lebih bayar prosedurnya untuk dipermudah, 

tidak hanya waktu kurang bayar saja wajib pajak seketika itu harus melunasi. 

Tabel 4.14 Pelaporan Pajak Penghasilan di Fakultas Grade A, B, dan C 

Pelaporan Pajak 

Penghasilan 

Fakultas Grade 

A 

Fakultas Grade 

B 

Fakultas Grade 

C 

Bapak 

A 

Bapak 

B 
Ibu C 

Bapak 

D 
Ibu E Ibu F 

Bendahara √ √ √ - - - 

Dilakukan sendiri  - - - √ √ √ 

Sumber: Penulis (2019) 

b) Pengaruh tingkat pengetahuan zakat penghasilan terhadap kepatuhan 

pelaporan PPh 

Adanya pernyataan bahwa narasumber ada yang selalu melaporkan pajak 

terhutangnya sendiri dan ada yang tidak pernah melaporkan pajak terhutang 

sendiri. Hal tersebut berpengaruh terhadap dampak tingkat pengetahuan zakat 

penghasilan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan PPh. Pengetahuan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

mereka (Fikriningrum, 2012). Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak A wajib pajak di Fakultas Grade A diketahui bahwa tidak mengetahui 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP sehingga tidak ada pengaruh antara 

pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP terhadap kepatuhan 

pelaporan PPh.  

“Kalau saya kan tidak mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi tidak 

berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dalam 
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kepatuhan pelaporan PPh. Saya bisa berargumen seperti itu karena saya 

tidak pernah melaporkan sendiri berapa besar pajak saya”. (wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya). 

Bapak B wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade A berpendapat 

apabila tidak mengetahui maka tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan 

terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Bapak B mempunyai kebiasaan bahwa 

pelaporan pajaknya dilakukan oleh bendahara. Kebiasaan tersebut membuat wajib 

pajak tidak mempunyai pengaruh meskipun mengetahui pengurangan pajak 

melalui zakat penghasilan. 

“Menurut saya tidak berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat 

penghasilan dalam kepatuhan pelaporan PPh karena saya tidak mengetahui 

zakat penghasilan seperti apa. Dan sayapun tidak pernah melaporkan sendiri 

berapa besar pajak saya”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 

2019 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). 

Menurut Ibu C wajib pajak di Fakultas Grade B bahwa tidak mengetahui 

zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Selain itu, juga tidak pernah 

melakukan pelaporan sendiri Untuk itu, dengan tidak mengetahui adanya zakat 

penghasilan dan tidak pernah melakukan pelaporan pajak sendiri, sehingga tidak 

berpengaruh antara pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP 

terhadap kepatuhan pelaporan PPh.  

“Selama ini saya tidak pernah melaporkan pajak saya mbak, saya juga 

kurang mengetahui akan adanya zakat penghasilan tersebut. saya rasa tidak 

berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dalam 

kepatuhan pelaporan PPh”.(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 April 

2019 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya). 

Bapak D wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade B menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan dengan kepatuhan pelaporan 

PPh. Hal tersebut dikarenakan sejauh ini wajib pajak tidak mengetahui zakat 
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penghsilan sebagai pengurang PKP. Berbeda ketika wajib pajak mengetahui dan 

menerapkan kebijakan tersebut mungkin pengetahuan akan berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan PPh. Oleh sebab itu pengetahuan perpajakan dibutuhkan 

agar wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan (Andreas dan Savitri, 

2015). 

“Kalau saya kan tidak mengetahui atas zakat penghasilan mbak, jadi tidak 

berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat penghasilan dalam 

kepatuhan pelaporan PPh. Berbeda ketika saya mengetahui dan menerapkan 

mungkin pengetahuan ini berpengaruh sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan apabila saya menerapkan kebijakan ini”. (wawancara dilakukan 

pada hari Rabu, 22 April 2019 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). 

Menurut Ibu E wajib pajak di Fakultas Grade C, apabila menanyakan terkait 

kepatuhan dengan wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS maka akan bias 

karena sudah tatanan pemerintah. Apabila wajib pajak lupa batas waktu pelaporan 

maka bendahara yang akan mengingatka. Meskipun Ibu E melakukan pelaporan 

pajak sendiri, namun apabila tidak mengetahui zakat penghasilan juga akan 

percuma. Oleh karena itu, tidak ada pengaruhnya antara tingkat pengetahuan 

terhadap kepatuhan perhitungan PPh..  

“Kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya mbak karena sudah tatanan 

pemerintah, kalau tidak patuh ya otomatis mendapat denda. Seumpama PNS 

lupa ya ada bendahara yang mengingatkannya. Kalau tidak patuh ya sudah 

ada instrument yang mengingatkan atau mematuhkan yaitu bendahara itu 

sendiri”. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 26 April 2019 di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya). 

 

Ibu F wajib pajak yang juga berada di Fakultas Grade C menyatakan bahwa 

apabila tidak mengetahui secara jelas terkait zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP, maka tidak begitu berpengaruh antara pengetahuan terhadap kepatuhan 
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pelaporan PPh. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPP kepada wajib 

pajak (Andriani, 2013). 

“Kalau saya kan tidak mengetahui secara jelas atas zakat penghasilan mbak, 

jadi tidak begitu berpengaruh antara pengetahuan terhadap zakat 

penghasilan dalam kepatuhan pelaporan PPh. Akan tetapi apabila terkait 

dengan pengetahuan tentang pajak penghasilannya, saya rasa berpengaruh 

terhadap kepatuhan pelaporan PPh karena saya melaporkan pajak sendiri”. 

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2019 di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Fakultas Grade A, B, dan C diatas diketahui 

bahwa semua narasumber sebagai wajib pajak menyatakan tidak ada pengaruhnya 

antara tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dengan 

kepatuhan melaporkan PPh. Sebagian besar pendapat narasumber tersebut tidak 

sesuai dengan jurnal penelitian. Hamida et al., (2015) menjelaskan bahwa 

kepatuhan wajib pajak timbul karena pemberian insentif pajak yang diakibatkan 

adanya kesempatan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun pada 

kenyataannya, wajib pajak merasa tidak berpengaruh dengan adanya zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP karena kurangnya pengetahuan. Akan tetapi, 

pendapat narasumber diatas sesuai dengan teori International wts Journal (2017), 

yang mengemukakan bahwa kepatuhan kooperatif juga disebut sebagai kepatuhan 

yang dipaksakan dengan kerjasama. Adanya kerjasama dari pihak instansi dengan 

KPP membuat wajib pajak mau tidak mau harus dipotong pajak. Namun berbeda 

dengan perhitungan dan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara, pelaporan 

pajak terhutang seharusnya dilakukan sendiri.  

Dapat disimpulkan bahwa semua wajib pajak menyatakan tidak ada 

pengaruhnya antara tingkat pengetahuan zakat penghasilan sebagai pengurang 
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PKP terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Hal tersebut dikarenakan semua wajib 

pajak tidak mengetahuinya dengan jelas, bahkan tidak menerapkannya, dan tidak 

melaporkan sendiri pajaknya. Berbeda ketika mengetahui dan menerapkan 

mungkin pengetahuan berpengaruh sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

pelaporan PPh. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan pada beberapa Fakultas di 

Universitas Brawijaya dapat disimpulkan bahwa:  

1. Secara umum, wajib pajak selama ini tidak mengetahui adanya kebijakan 

insentif pajak dari pemerintah berupa zakat penghasilan sebagai pengurang 

PKP. Hal tersebut disebabkan mayoritas pembayaran zakat penghasilan 

dibayarkan pada masjid, rumah tadidz, dan tetangga, sehingga tidak 

mengetahui adanya pengurangan pajak. Kebanyakan wajib pajak lebih 

percaya untuk membayarkan secara langsung pada orang yang berhak 

menerima zakat penghasilan tersebut. Kurangnya kepercayaan kepada 

pemerintah membuat wajib pajak tidak mempunyai rencana untuk 

membayarkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP pada BAZ atau 

LAZ dan tidak mendukung upaya pemerintah karena kurangnya transparansi 

dari pemerintah. 

2. Tingkat pengetahuan wajib pajak di Universitas Brawijaya diukur 

berdasarkan Bloom (1908) dalam Fitriani (2011:130) yaitu mengetahui, 

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. 

Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 1 dari 6 wajib 

pajak di Fakultas Grade A memiliki tingkat pengetahuan hanya pada level 

mengetahui. Sementara 5 lainnya di Fakultas Grade A, B dan C tidak 
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mengetahui atas zakat penghasilan sebagai pengurang PKP. Hal tersebut 

ditunjukkan bahwa wajib pajak tidak mengetahui adanya pemberian insentif 

pajak berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sistem pemungutan 

pajak yang diterapkan atas pemberian insentif pajak, bukti pembayaran zakat 

penghasilan, subjek zakat penghasilan, tempat pembayaran zakat penghasilan, 

perhitungan zakat penghasilan, dan pelaporan pajak terhutang setelah 

dikurangi dengan zakat penghasilan. Sementara itu, faktor yang 

memperlemah pengetahuan menurut wajib pajak disebabkan oleh faktor 

pekerjaan dimana kurangnya informasi dan sosialisasi di lingkungan 

pekerjaan yang membuat wajib pajak dan rekan sekantor kurang mengetahui 

hal tersebut.  

3. Dampak tingkat pengetahuan atas pemberian insentif pajak berupa zakat 

penghasilan sebagai pengurang PKP ternyata tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhutang. Hal 

tersebut dikarenakan wajib pajak tidak pernah melakukan perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak terhutang sendiri melainkan langsung 

menerima penghasilan bersih yang dipotong oleh bendahara. Adapun wajib 

pajak yang melakukan pelaporan pajak sendiri dan mengalami lebih bayar, 

mereka mengeluh karena kesulitan dalam pengembalian uang lebih bayar 

tersebut saat pelaporan SPT. Selain wajib pajak tidak melakukan perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak terhutang, ketidaktahuan wajib pajak juga 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari kebijakan ini sehingga tidak 

mampu menerapkannya. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak atas zakat 

penghasilan: 

1. Adanya pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang PKP yang 

dibayarkan pada BAZ atau LAZ mengharuskan pemerintah untuk melakukan 

transparansi untuk meyakinkan wajib pajak bahwa hasil dari zakat 

penghasilan tersebut akan disalurkan pada orang yang berhak menerima. Oleh 

karena itu, dengan adanya transparansi dari pemerintah akan membuat wajib 

pajak lebih percaya dan mau membayarkannya pada BAZ atau LAZ. 

2. Kurangnya sosialisasi dari KPP terkait dengan pemberian insentif pajak 

berupa zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, sehingga wajib pajak tidak 

mengetahuinya. KPP seharusnya lebih giat lagi dalam menyebarkan 

sosialisasi terkait hal ini. Hal tersebut dirasa sangat disayangkan apabila 

peraturan sudah berlaku namun wajib pajak yang mengetahui dan 

menerapkannya masih kurang.  

3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian pada wajib pajak 

yang berprofesi dengan subjek lainnya. Seperti pegawai swasta, dokter, 

konsultan, advokat, makelar, seniman, dan sejenisnya, sehingga pada 

praktiknya dapat terlihat secara nyata bagaimana penerapan zakat penghasilan 

sebagai pengurang PKP mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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PENGALAMAN ORGANISASI 

Staff Biro Kewirausahaan HIMAPAJAK FIA UB  (2017) 

PENGALAMAN KEPANITIAAN 

Staff Sponshorsip GFT XXIV Nasional UB   (2016) 

Sekretaris Pelaksana Duta Pajak     (2017) 

Staff Sponshorsip Seminar Nasional Perpajakan  (2017) 

PENGALAMAN MAGANG 

KPPBC TMC Malang      (Juni-September 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


