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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Pemungutan Pajak Terhadap Pembiayaan Mura>bah}ah di 

Perbankan Syari`ah 

Produk terakhir dari serangkaian siklus akuntansi adalah laporan keuangan. 

Setiap tahunnya, semua sektor perbankan memerlukan laporan keuangan untuk 

melihat perkembangan yang terjadi dalam siklus waktu satu tahun. Laporan 

keuangan tersebut menggambarkan posisi keuangan perusahaan, sekaligus 

menjadi tumpuan untuk melihat besar laba dan rugi yang terjadi. Lazimnya, 

laporan keuangan yang digunakan oleh sebuah perusahaan adalah laporan 

keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar 

pemerintah untuk menentukan besaran pajak adalah laporan keuangan Fiskal.
69

 

Adanya dua jenis laporan keuangan untuk kepentingan yang berbeda itu, 

menjadikan laporan keuangan komersial harus melalui proses rekonsiliasi untuk 

dapat berubah menjadi laporan keuangan fiskal yang memenuhi standar ketentuan 

perpajakan. Sektor perbankan yang saat ini terdiri atas perbankan konvensional 

dan syari`ah memiliki komponen akun yang berbeda dalam laporan keuangannya. 

Beberapanya terlihat dari adanya Dana Syirkah Temporer pada laporan keuangan 

syari`ah dan tidak ada pada laporan keuangan konvensional. Gambar berikut 

menunjukkan laporan posisi keuangan perbankan syariah.  
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Sumber : BNIS-AR-2014-Laporan-Keuangan-webversion.pdf 

Laporan keuangan tersebut merupakan gambaran yang penulis ambil dari 

laman website BNI Syariah langsung, sebagai laporan tahunan pihak yang 

bersangkutan. Laporan tersebut merupakan laporan untuk publik yang 

dipublikasikan oleh BNI Syariah sebagai pembanding kinerja perusahaan dari 

tahun 2012 sampai dengan 2014. Pada laporan keuangan tersebut, terdapat 

lingkaran merah yang sudah penulis buat sebagai bagian penunjuk adanya akun 

yang berkenaan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan tersebut. 

Istilah pajak dibayar dimuka berbeda dengan istilah pajak tangguhan. Pajak 

dibayar dimuka merupakan biaya pembayaran pajak yang dibayarkan diawal 

periode dengan melakukan pembebanan terhadap beban pajak di akhir periode 

(Jurnal penyesuaian). Pajak dibayar dimuka termasuk dalam klasifikasi biaya 
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yang dibayar dimuka. Artinya, telah dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang 

telah dibayarkan sebelum adanya penggunaan barang dan jasa.
70

 Sedangkan pajak 

tangguhan merupakan perkiraan kewajiban pajak yang harus dibayarkan atas 

pendapatan yang sudah terjadi (menurut akuntansi), tetapi berdasarkan ketentuan 

perpajakan belum terutang pajak (disebabkan belum adanya penerimaan kas).
71

 

Sumber : BNIS-AR-2014-Laporan-Keuangan-webversion.pdf 

Serupa dengan lampiran pertama, lampiran ini merupakan lanjutan dari 

laporan keuangan BNI Syariah yang penulis peroleh dari laman web resmi pihak 

yang bersangkutan. Lampiran ini merupakan laporan Laba-Rugi perusahaan 

sekaligus pendapatan bersih setelah dikurangi hal-hal lainnya, salah satunya 

adalah pajak. Dalam ilmu analisis laporan keuangan, teknik untuk melihat pajak 

pada sebuah laporan keuangan adalah dengan memperhatikan laporan laba-
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ruginya. Dalam laporan laba-rugi, akan terdapat EBITDA (Earning Before 

Interest, Tax, and Depresiasi/Amortisasi) yang menunjukkan posisi keuangan 

sebelum mengalami pengurangan beban bunga dan pajak. Namun dalam laporan 

keuangan perbankan syariah, interest yang dimaksudkan dalam rumus tersebut 

tidak berlaku, sebab sejalan dengan prinsip perbankan syariah yang tidak 

menggunakan sistem bunga. 

Terlihat pada lingkaran merah yang besar di atas, ditunjukkan penghasilan 

sebelum pajak dan penghasilan bersihnya setelah dikurangi beban pajak. Menurut 

jurnal bisnis yang ditulis oleh Diana Sari, pajak tangguhan pada prinsipnya 

merupakan dampak pajak penghasilan dimasa yang akan datang. Dampak tersebut 

berasal dari perbedaan temporer/waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, 

serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan dimasa yang akan datang 

yang tentunya masih perlu disajikan dalam laporan keuangan pada periode 

tertentu.
72

 

Secara keseluruhan, pemungutan pajak penghasilan terhadap perbankan 

tidak dilihat per jenis penghasilan dari pembiayaan tertentu, melainkan dilihat dari 

seberapa besar aset yang diperoleh dari penghasilan tersebut dalam satu tahun 

siklus akuntansi. Dengan adanya self assessment system, seperti yang didasarkan 

pada  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Direktorat 

Jenderal Pajak memberikan kekuasaan penuh terhadap wajib pajak untuk 

menghitung sendiri penghasilan kena pajak yang wajib dilaporkan kepada 
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Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT Tahunan. Jadi, dilihat dari implementasi ini, 

penulis berkesimpulan bahwa terlepas dari apapun akun yang disajikan dalam 

laporan keuangan komersial yang kemudian di rekonsiliasi, baik Perbankan 

Syari`ah maupun konvensional memiliki posisi yang sama. Hanya saja, besaran 

denda dalam sistem pembiayaan masing-masing produk yang akan mempengaruhi 

besar kecilnya pajak terhutang.  

Dalam posisi ini, Perbankan Syari`ah memiliki pungutan pajak yang lebih 

besar daripada perbankan konvensional. Setelah mempelajari perihal pajak 

berganda yang menjadi permasalahan serius dalam pembiayaan mura>bah}ah 

beberapa waktu yang lalu, ada keterkaitan serius yang menjadikan perbankan 

syari`ah seperti objek empuk dalam perpajakan. Dalam peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari`ah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, 

pembiayaan (penyaluran dana) dapat digunakan untuk membiayai transaksi 

berupa investasi, sewa, jual-beli, pinjaman, dan Multi Jasa.
 73

 PBI tersebut sama 

sekali tidak menyebutkan atau memperbolehkan perbankan syari`ah melakukan 

transaksi di atas. Sebab transaksi-transaksi tersebut bukanlah transaksi perbankan 

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan.
74

  

Dengan berdasarkan pada aturan tersebut, pembiayaan mura>bah}ah tentu 

berbeda dengan transaksi pembiayaan yang dilakukan dengan cara yang hampir 

serupa. Pengenakan PPN terhadap perbankan syari`ah atas produk mura>bah}ah 

nya tentu bukanlah hal yang tepat. Hanya karena Perbankan Syariah melakukan 

pembiayaan dengan prinsip jual-beli barang seperti yang tercantum pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bukan berarti perbankan 

syariah langsung dipandang sebagai pihak yang melakukan jual-beli. Produk 

mura>bah}ah hanyalah bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan 

syari`ah atas penghimpunan dana yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan syari`ah yang menentang adanya peminjaman dalam bentuk uang dengan 

landasan perilaku konsumtif ataupun ketidakjelasan lainnya, yang kemudian 

dikembalikan dalam bentuk uang pula disertai dengan bunga yang telah 

ditetapkan.
75

 Mura>bah}ah merupakan jenis pembiayaan yang memberikan 

fasilitas kepada nasabahnya untuk membelikan suatu barang tertentu yang 

diinginkan, sesuai dengan syarat dan akad yang berlaku. Dalam hal ini, perbankan 

syariah merupakan fasilitator yang meminjamkan dana untuk memberikan 

nasabahnya kemudahan memiliki suatu barang. Adanya perbedaan kontrak 

pembiayaan antara perbankan syari`ah dan perbankan konvensional ini 
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menyebabkan kurang kompetitifnya perbankan syari`ah di tengah masyarakat. Ini 

terbukti, dengan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan, 

membuat perbankan syari`ah mematok harga yang lebih tinggi daripada 

perbankan konvensional yang tidak dikenakan PPN. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya kerugian yang akan diderita oleh perbankan syari`ah. 

Sebagai lembaga intermediary Keuangan, perbankan syari`ah dengan 

produk mura>bah}ah nya tergolong sebagai jasa perbankan yang diberikan 

kepada nasabah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

mengatakan bahwa jasa keuangan yang didalamnya tercakup jasa perbankan 

dalam pembiayaan merupakan salah satu jasa yang tidak menjadi objek Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ketika penerapan tersebut dijalankan oleh 

perbankan syari`ah, hal ini tentu menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak-

pihak terkait. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, mura>bah}ah merupakan 

transaksi jual-beli yang harus dikenakan PPN
76

, sedangkan menurut industri 

perbankan, pembiayaan tersebut merupakan salah satu layanan jasa perbankan 

kepada nasabah untuk menghindari adanya pengaplikasian bunga dalam 

pembiayaannya.
77

 

Polemik kembali diperpanas dengan adanya pemeriksaan Direktorat 

Jenderal Pajak terhadap Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2003 dan 

kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN 
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Nomor 00032/207/03/073/04 Tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 25,5 Miliar 

atas PPN mura>bah}ah. Reaksi atas ketetapan tersebut tentu berdampak negatif. 

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia dan juga Bank Indonesia pada tahun 2005 

pernah mengajukan permohonan agar PPN terhadap mura>bah}ah tersebut tidak 

diberlakukan, namun hasilnya Direktorat Jenderal Pajak membalas dengan Surat 

Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.53/2006 tanggal 7 Februari 2006 yang 

isinya menegaskan penolakan terhadap permohonan pembebasan PPN pada 

produk mura>bah}ah.
78

 

Terlepas dari polemik panas mengenai pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap mura>bah}ah , 

salah satu permasalahan juga penulis angkat dalam pembahasan skripsi ini. Dalam 

pembiayaan mura>bah}ah di Perbankan Syari`ah yang menghasilkan keuntungan 

dalam bentuk margin, pemungutan pajak penghasilan yang dikenakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 sebagai dasar 

pemungutan pajak tersebut. 

 

 

B. Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Produk 

Mura>bah}ah Pada Perbankan Syari`ah 

1. Analisis Perbedaan antara Bunga dan Margin 
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Berdasarkan sumber aturan yang disebutkan oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009, perlakuan akuntansi terhadap usaha berbasis syariah 

dipersamakan dengan adanya perhitungan pajak penghasilan terhadap Bunga. 

Dapatkah hal tersebut dipersamakan? 

Dalam keseharian, orang awam sering menyebutkan keuntungan yang 

dihasilkan dari perbankan adalah bunga. Bahkan tidak sedikit yang berasumsi 

bahwa bunga dan bagi hasil adalah sama. Perbedaan di antara keduanya hanya 

terletak pada istilah penyebutan.
79

 Sistem bunga sudah dikenal sejak lama, 

sebelum munculnya wacana tentang sistem bagi hasil yang diperkenalkan 

perbankan syari`ah. Melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia, yang 

menjadi pelopor perbankan syari`ah di Indonesia, sistem dengan istilah bagi 

hasil dan margin pun diperkenalkan. Meskipun masih banyak perbankan 

syari`ah yang menjadi unit bagian dari perbankan konvensional, secara praktik 

tentunya sudah berbeda. Baik bunga maupun margin, adalah dua hal yang 

dihasilkan dari sumber dan produk yang berbeda. Bahkan dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 275, Allah menegaskan: 

أََحلَّ ...  ه َّ َم  ٱۡلبَۡيعَ  ٱّللَّ َحسَّ َّ 
ا   ْٰ بَ  ... ٱلسِّ

Artinya : ``...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...`` 

 

Ayat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa ada batas yang tidak 

bisa disamakan antara jual beli dan riba. Dalam dunia perbankan, praktik jual-

beli dilakukan dengan akad mura>bah}ah yang menghasilkan keuntungan 
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dalam bentuk margin. Sedangkan riba yang dimaksudkan dalam perbankan 

adalah keuntungan yang didapat dari praktik pinjaman di perbankan 

konvensional. Untuk lebih rinci, mari perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1.3 Perbedaan Bunga dan Margin 

No. Bunga Margin 

1. 
Bunga biasanya terjadi dalam transaksi 

pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana 

Margin keuntungan 

hanya terdapat pada 

akad jual-beli. 

2. 
Besarnya persentase buunga dikaitkan dengan 

jumlah uang yang dipinjamkan. 

Persentase margin 

keuntungan didasarkan 

pada kesepakatan antara 

pembeli dan penjual. 

3. 
Bunga harus tetap dibayarkan walaupun 

proyek merugi. 

Margin keuntungan 

adalah hak penjual dan 

merupakan bagian dari 

harga yang disepakati 

antara pembeli dan 

penjual. 

4. 
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

dikecam) semua agama termasuk Islam. 

Tidak ada yang 

meragukan margin 

keuntungan atas 

transaksi jual beli. 

5. 
Bunga akan mengembang seiring dengan 

lamanya waktu pemakaian uang pinjaman. 

Besarnya akan tetap, 

disaat jual beli telah 

disepakati maka 

besarnya laba tidak akan 

berubah. 

6. 

Memiliki sifat: 

Aktif 

Pihak kreditur akan secara sepihak 

menentukan besarnya di awal transaksi. 

Prasyarat transaksi pinjam meminjam uang 

atau dana 

Merupakan surat mutlak kreditur 

Memiliki sifat: 

Pasif 

Merupakan kesepakatan 

kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli) 

Bukan prasyarat 

transaksi  

Harapan penjual 

7. 

Apabila dalam sistem bunga perhitungan 

bunganya menggunakan floating rate (tingkat 

bunga mengambang), maka besarnya bunga 

yang dibebankan pada peminjam bisa berubah 

sesuai dengan perkembangan tingkat bunga 

dipasar. 

Walaupun ada 

perkembangan tingkat 

bunga di pasar, besar 

margin tidak akan 

terkena pengaruh. 
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Dari tabel di atas, kita dapat menyimak perbedaan dasar antara bunga dan 

margin. Tidak hanya itu, bunga dan margin memiliki sumber yang berbeda. 

bunga merupakan hasil yang didapatkan dari perbankan konvensional, 

sedangkan margin adalah hasil yang merupakan keuntungan pada perbankan 

syari`ah. secara sumber, perbankan syari`ah dan perbankan konvensional 

memiliki perbedaan yang mendasar. Dimulai dari adanya perbedaan akad 

sampai pada perbedaan lingkungan kerja. Untuk lebih jelasnya, mari 

perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1.4 Perbedaan Perbankan Syari`ah dan Perbankan Konvensional 

Aspek Perbankan Syari`ah Perbankan Konvensional 

Legalitas Akad Syari`ah Akad Konvensional 

Struktur 

Organisasi 

Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan 

Fatwa Dewan Pengawas 

Syari`ah 

Tidak terdapat dewan 

sejenis. 

Bisnis dan usaha 

yang dibiayai 

Melakukan investasi-investasi 

yang halal saja 

Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

kemitraan 

Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual beli atau sewa. 

Berorientasi pada keuntungan 

(Profit oriented) dan 

kemakmuran dan kebahagiaan 

dunia akhirat. 

Investasi yang halal dan 

haram profit oriented. 

Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

kreditur-debitur. 

Memakai perangkat bunga 

Lingkungan 

kerja 
Islami Non-Islami 

 

 

Sumber: www.Syariahbank.com 

Sumber: Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan studi Empiris  

di Indonesia. 
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Dari kedua tabel di atas, secara mendasar penulis berkesimpulan bahwa 

bunga dan margin adalah dua hal yang berbeda yang tidak dapat disamakan. 

Lazimnya dalam bunyi pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2009 yang mempersamakan adanya bunga dan margin, sebab diantara 

keduanya dipandang sebagai sebuah `hasil` yang merupakan objek dari pajak 

penghasilan. Secara sepintas mungkin hal itu benar, mengingat meskipun 

berbeda sumber, namun baik bunga maupun margin adalah `hasil`. Namun jika 

dilihat lebih jauh, perbedaan itu ada. Untuk lebih detilnya, mari kita simak 

uraian pada bagian analisis akuntansi. 

2. Analisis Perlakuan Akuntansi 

Keberadaan bunga yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tersebut terletak pada objek pajak penghasilan Pasal 23. Dalam 

pajak penghasilan ini, dinyatakan bahwa pemotongan dilakukan pada saat 

penghasilannya dibayarkan, tersedia untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya. Hal ini diberlakukan pada penghasilan dalam  bentuk Dividen, 

Bunga, Royalti atau Imbalan atas penggunaan hak, hadiah, penghargaan, bonus 

dan sejenisnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, dan imbalan jasa. Pengakuan pajak penghasilan Pasal 23 ini memiliki 

keragaman. Beberapa diantaranya adalah di akui sebagai Biaya dibayar di 

muka, kewajiban pajak tangguhan dan Beban pajak penghasilan.
80

 Dalam 

pemungutan pajak penghasilan pasal 23, bunga dikenakan sebesar 15% dari 

jumlah keuntungan bruto pada wajib pajak badan, yang dalam hal ini adalah 
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perbankan konvensional. Jika Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa 

pemberlakuan Pemungutan pajak bersifat Mutatis Mutandis, maka pemungutan 

terhadap perbankan syari`ah adalah hal yang sama, yakni sebesar 15% dari 

penghasilan bruto. 

Dari ketentuan peraturan yang ada pada PSAK 102 tentang 

mura>bah}ah maupun dari fatwa MUI tentang mura>bah}ah, tidak ada 

disebutkan perihal pengaturan mengenai pajak penghasilan entitas usaha 

syari`ah. PSAK 102 tentang Mura>bah}ah jelas hanya memberikan arahan 

pencatatan transaksi Mura>bah}ah dari pihak perbankan maupun nasabah. Isi 

dari perlakuan akuntansi yang tergambar pada PSAK 102 tersebut adalah 

terkait dengan transaksi antara pihak Bank, Nasabah dan Supplier.
81

 Tentu saja 

dalam hal ini, tidak ada satu pun perlakuan akuntansi pada PSAK 102 yang 

mengungkapkan kaitannya dengan peraturan Perpajakan secara umum. Selain 

itu, Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Mura>bah}ah, hanya menjelaskan perihal tentang ketentuan Mura>bah}ah 

dalam perspektif ketentuan umum, jaminan, utang, penundaan pembayaran dan 

bangkrut. Dalam Fatwa tersebut tidak disinggung sedikit pun tentang Pajak 

Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan 

Mura>bah}ah.
82

 Maka jika pemberlakuan ini umum dan termasuk didalamnya 

adalah perbankan syari`ah, maka hal ini wajar untuk dipersamakan. 

Bunga yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 ini 

adalah bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
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pengembalian utang yang merupakan bunga antar pinjaman dari WP badan ke 

WP badan, WP Badan ke WP Orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga yang 

tidak diperjualbelikan di Bursa Efek. Penghasilan tersebut dikenakan 

pemotongan sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2008 Pasal 23.  

Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut menyebutkan 

pula pada Pasal 23 ayat 4 bahwa: 

``Bunga yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23 adalah bunga yang 

diterima oleh bank karena penghasilan bunga tersebut bagi pihak bank 

merupakan penghasilan utama bank (penghasilan yang didapatkan 

sehubungan dengan aktifitas inti atau aktifitas normal bisnis bank) 

sehingga pajaknya akan diperhitungkan tersendiri sebagai PPh badan. 

Dengan kata lain, bunga yang diterima oleh bank tidaklah dipotong PPh 

Pasal 23 karena penghasilan bunga tersebut bukanlah merupakan objek 

PPh Pasal 23.``
83

 

 

Dalam pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bunga yang 

dimaksud dalam PPh Pasal 23 adalah Bunga yang berasal dari keuntungan 

karena pengembalian pinjaman dari nasabah atau pihak lain selain bank. 

Namun, jika keuntungan tersebut merupakan jenis Bunga yang harus 

dibayarkan antar bank, maka itu tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 

23, melainkan objek pajak penghasilan yang memiliki perhitungan dan aturan 

tersendiri. Untuk memahami konteks ini, mari kita perhatikan contoh berikut. 

Contoh: 

Pada tanggal 25 Mei 2014, PT.Wahana Makmur membayar bunga 

pinjaman kepada Bank CIMB Niaga sebesar Rp 10 Juta dan juga kepada PT. 

Sumber Dana (Memiliki NPWP) sebesar Rp 8 Juta. 
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Berikut adalah pencatatan yang diperlukan dalam pembukuan PT. 

Wahana Makmur untuk mencatat transaksi di atas. 

Tanggal Nama Akun Debet Kredit 

25 Mei 2014 Beban Bunga Rp 18.000.000  

Utang PPh Pasal 23*  Rp 1.200.000 

Kas  Rp 16.800.000 

*(15% x Rp 8 Juta)   

 

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. Sumber Dana 

sehubungan penerimaan bunga tersebut adalah sebagai berikut. 

Tanggal Nama Akun Debet Kredit 

25 Mei 

2014 

Beban Bunga Rp 6.800.000  

PPh Pasal 23 dibayar dimuka Rp 1.200.000  

Pendapatan Bunga  Rp 8.000.000 

 

Pajak penghasilan dihitung sesuai dengan aturan yang sudah ada pada 

Undang-Undang Perpajakan. Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 

2008, tarif Pasal 17 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak
84

 untuk 

mendapatkan hasil PPh terutang. Sebelum dikalikan, jumlah PhKP terlebih 

dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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 Selanjutnya disingkat PhKP. 
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Namun, dalam UU perpajakan, penghitungan PhKP yang digunakan sebagai 

dasar menghitung PPh terutang nyatanya ditentukan dengan cara yang berbeda-

beda. Hal ini dikarenakan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Wajib 

Pajak (WP), yakni: 

1. Untuk WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), besarnya PhKP sama 

dengan besarnya penghasilan neto. 

2. Untuk WP Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, PhKP nya 

dihintung sebesar selisih antara penghasilan neto dengan PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak). 

3. Sedangkan untuk WP Orang Pribadi yang menggunakan Norma 

penghitungan penghasilan Neto, PhKP nya dihitung sebesar selisih antara 

jumlah peredaran usaha (setelah dikalikan dengan % Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto) dengan PTKP
85

.
86

  

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 

penghitungan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak memiliki aturan yang 

harus diperhatikan. Dalam hal ini, baik pajak secara umum maupun pajak 

secara khusus yang menyangkut pajak penghasilan Pasal 23 memiliki 

ketentuan yang sama. Namun jika berbicara tentang pajak penghasilan, aturan 

khusus perhitungan akuntansinya terdapat pada PSAK 46. 

                                                           
85
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Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, perlakuan akuntansi yang 

secara rinci dijelaskan adalah perihal transaksi Mura>bah}ah antara penjual 

dan pembeli. Tidak ada sedikit pun akuntansi yang mengusut tentang perihal 

pajak penghasilannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut yang menyebutkan bahwa 

adalah tidak mungkin untuk membuat aturan perpajakan tersendiri untuk 

entitas usaha syariah. Sebab antara perbankan syariah dan perbankan 

konvensional dimata pemerintah berada pada satu sektor yang sama.
87

 

Bahkan dalam bagian kesimpulan dari Jurnal Bisnisnya, Diana Sari 

menyebutkan bahwa istilah akuntansi pajak tidak kita jumpai dalam ketentuan 

formal baik PSAK maupun ketentuan pajak. Berdasarkan Pasal 28 UU KUP, 

media yang dipakai untuk menghitung jumlah pajak yang terutang adalah 

pembukuan, yang dalam hal ini maksud dari pembukuan adalah bukan 

akuntansi.
88

 Tentu saja menurut penulis ini benar. Sejalan dengan pendapat 

Diana Sari tersebut, penulis menemukan bahwa ketentuan akuntansi yang 

diatur dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan tersebut sedikit banyaknya 

lebih mengarah pada pajak penghasilan tangguhan. Ini tentu sangat sulit untuk 

menemukan jalan keluarnya, mengingat bukan hanya sekedar pajak tangguhan 

saja yang dibahas dalam skripsi ini. 

Namun PSAK 46 tersebut tidak seluruhnya membahas tentang pajak 

tangguhan, bahkan dapat dikatakan komprehensif membahas tentang pajak 

penghasilan. Meskipun begitu, penulis juga masih kesulitan untuk melakukan 
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analisis berdasarkan hal tersebut. Jika beralih lagi pada Fatwa MUI tentang 

Mura>bah}ah dan PSAK 102, tidak ada hal spesifik yang menyinggung hal 

tersebut. 

Perhatikan bagan berikut ini. 

Tabel 1.5 Skema Pelaporan Wajib Pajak Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan tersebut merupakan skema yang menunjukkan alur terjadinya 

pemungutan pajak penghasilan pada wajib pajak Badan. Dapat dilihat, dalam 

suatu perusahaan pada sektor apapun, jika ia merupakan usaha berbentuk 

badan, maka lazimnya di Indonesia adalah membuat dua laporan. Laporan 

yang pertama adalah laporan keuangan yang dibuat untuk memberikan 

Wajib Pajak Badan 

Laporan keuangan yang 

ditujukan untuk pemegang 

saham. 

Dibuat sesuai dengan GAAP 

(Generally Accepted 

Accounting Principle) atau 

Standar Akuntansi Keuangan 

Laporan keuangan yang 

ditujukan untuk pemerintah. 

Dibuat sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. 

Berpedoman pada PSAK 46 

yang isinya disesuaikan 

dengan SFAS 96 oleh FASB 

1987 dan SFAS 109 Oleh 

FASB 1992. 

Pembukuan Akuntansi 

Pembukuan Fiskal 

Pembukuan dilakukan 

dengan memperhatikan 

prinsip akuntansi. Kemudian 

hasilnya, dieliminir sesuai 

dengan ketentuan 

perpajakan. 

Hasil pembukuan kemudian 

di eliminir sesuai dengan 

norma perpajakan. 

Sumber: Diolah Penulis 
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informasi kepada investor atau pihak internal perusahaan, tentang kondisi suatu 

perusahaan tertentu. Laporan keuangan ini ditulis dengan mengacu pada 

GAAP
89

 atau yang dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Pembukuan ini dinamakan dengan pembukuan akuntansi. 

Dalam norma perpajakan, laporan keuangan yang disesuaikan dengan 

SAK tersebut masih belum dapat diterima. Untuk itu, laporan keuangan yang 

telah dibuat berdasarkan SAK tadi, kembali dieliminir sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Barulah laporan keuangan tersebut dapat diterima, 

yang selanjutnya disebut dengan pembukuan fiskal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.6 Skema Rekonsiliasi Akuntansi Komersial 
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 GAAP adalah singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle atau dalam Istilah 

Indonesianya disebut Standar Akuntansi Keuangan. 

REKONSILIASI 

Perbedaan Laba Akuntansi 

pada laporan keuangan. 

Perbedaan Tetap 

Penghasilan tertentu 

Kelompok wajib pajak 

Akuntansi Komersial Akuntansi Pajak 

Perbedaan penghasilan kena 

pajak pada laporan fiskal 

Perbedaan Temporer 

Hanya perbedaan pengakuan 

Dapat saling hapus 

Sumber: Diolah Penulis 
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Bagan ini menunjukkan proses rekonsiliasi yang lazim dilakukan oleh 

suatu perusahaan untuk mengeliminir laporan keuangan menjadi laporan fiskal. 

Pada bagan ini ditunjukkan bahwa laporan keuangan sebelum adanya 

rekonsiliasi disebut dengan akuntansi komersial, sedangkan laporan yang telah 

di rekonsiliasi disebut dengan akuntansi pajak. Proses rekonsiliasi dilakukan 

untuk melakukan pencocokan antara hasil laporan keuangan dengan ketentuan 

pajak yang berlaku. 

Adanya perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-

Undang (UU) pajak menyebabkan perbedaan pengakuan laba akuntansi dan 

pajak. Hal ini berakibat laba akuntansi harus direkonsiliasi dengan koreksi 

fiskal yang disebabkan oleh beda permanen atau beda temporer. Dengan 

adanya pembukuan, akan mempermudah penyusunan rekonsiliasi fiskal yang 

dapat dijadikan patokan untuk melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan 

Masa/Tahunan (SPT) sebagai pertanggungjawaban dalam melaporkan 

penghasilan kena pajak.
90

 

Untuk lebih jelasnya, alur akuntansi dalam pemungutan pajak dapat 

terlihat seperti bagan berikut. 

Tabel 1.7 Skema Akuntansi Pemungutan Pajak Penghasilan 
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Laporan 

Keuangan 

(Laba-Rugi) 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

SPT Tahunan 

PPh Badan 

Dokumen 

Sumber 
Jurnal Transaksi Buku Besar Neraca Saldo 
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Perbedaan temporer dan tetap dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni 

sebagai berikut. 

1. Beda Tetap (Permanent Difference) 

a. Perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara ketentuan UU 

Pajak dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sifatnya tetap. 

Misalnya, pemberian sumbangan dan kenikmatan dalam bentuk natura (non-

tunai) kepada karyawan. Bagi perusahaan, pengeluaran tersebut dapat 
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diperhitungkan sebagai biaya usaha, tetapi menurut UU Pajak tidak dapat 

dikurangkan sebagai biaya. 

b. Pendapatan dan beban tertentu diakui pada laporan keuangan komersial, 

tetapi tidak pernah diakui oleh UU Pajak atau sebaliknya.
91

 

2. Beda Waktu (Temporary Difference) 

a. Adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan biaya-biaya yang bersifat 

sementara mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan 

atau beban. 

b. Perbedaan nilai yang tercatat dalam akuntansi atau kewajiban dengan basis 

fiskalnya.
92

 

Setelah melihat beberapa tahap proses rekonsiliasi di atas, kita baru 

memahami bahwa sesungguhnya untuk sampai pada tahap penghitungan pajak, 

diperlukan beberapa hal penting seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal 

ini juga berlaku pada Sektor perbankan, yang dalam hal ini adalah perbankan 

konvensional dan perbankan syariah. Terkait dengan adanya perbedaan 

temporer terkait dengan waktu pengakuan penghasilan, antara ketentuan 

perpajakan dan SAK terdapat perbedaan. Menurut Jurnal Bisnis, Manajemen 

dan Ekonomi yang dirilis oleh Diana Sari pada tahun 2005, beda waktu yang 

terjadi antara ketentuan perpajakan dan SAK adalah salah satunya mengenai 

pengakuan penghasilan. Menurut ketentuan perpajakan, segala penghasilan 

yang sudah maupun yang akan diterima oleh perbankan merupakan objek pajak 

penghasilan, sedangkan menurut perbankan, penghasilan tersebut adalah 
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penghasilan yang masih akan diterima.
93

 Pengakuan penghasilan yang 

digunakan oleh perpajakan adalah pengakuan dalam bentuk akrual basis, 

seperti yang berlaku pada perbankan konvensional. sedangkan yang berlaku 

diperbankan Syari`ah adalah pengakuan penghasilan dalam bentuk cash basis. 

Pengakuan secara akrual basis adalah pengakuan penghasilan yang 

mengakui pendapatan masa depan yang bersifat tidak pasti, sedangkan dalam 

syari`ah, segala sesuatu yang tidak pasti dimasa depan adalah rahasia Allah 

yang tidak diprediksi manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Q.S. Al-

Baqarah ayat 255 yang berbunyi sebagai berikut. 

ه  َْ  ٱّللَّ ََ إَِلَّ ُه
ٍه  ٱۡلقَي ْمه   ٱۡلَحي  ََلٓ إِلَٰ ره ه  ۥََل تَۡأخه ٞم  لََّ ْۡ ََل ًَ َّ تِ َها فِي  ۥِسٌَٞة  َْٰ َوٰ  ٱلسَّ

هَ  َِ  ٓۥ يَۡشفَعه ِعٌَدٍه  ٱلَِّريَهي َذا  ٱۡۡلَۡزِض  ا فِي َّ ِِۡن  ۦ  إَِلَّ بِإِۡذًِ يَۡعلَنه َها بَۡيَي أَۡيِدي

ََل يه  َّ َها َخۡلفَِهۡنۖۡ  ىَ َّ َِ  ِحيطْه ۡي ِعۡلِو ه  ۦٓ بَِشۡيٖء هِّ ۡسِسيَ  ِسَع كه َّ إَِلَّ بَِوا َشآَء  

تِ  َْٰ َوٰ ََل يَ  ٱۡۡلَۡزَضۖۡ َّ  ٱلسَّ ٍه   ه َّ َْ  ۥْهه ُه َّ هَوا     ٥٢٢ ٱۡلَعِظينه  ٱۡلَعلِي  ِحۡفظِه
 

Artinya: ``Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi. Tiada yang dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? 

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 

bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar.`` 

 

Maka dari hasil analisis ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal 

pengakuan penghasilan kena pajak, antara bunga dari perbankan konvensional 

dan margin dari perbankan syari`ah tidak dapat dipersamakan. 

 

3. Analisis Kebijakan Perpajakan Indonesia 
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Pajak memiliki kedudukan yang sistematika dalam tata hukum di 

Indonesia. Untuk melihatnya, perhatikan skema berikut. 

Tabel 1.8 Posisi hukum pajak dalam sistematika hukum 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.9 Hukum Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Hukum negara Hukum perdata Hukum Pidana 

Hukum tata negara Hukum Administrasi Negara 

Hukum Pajak 

Sumber: Paduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan  

Barang Mewah (2007) 

Hukum Pajak 

Hukum Pajak Material Hukum Pajak Formal 

Undang-

Undang PPh 

Undang-

Undang PPN 

Undang-

Undang Pajak 

bumi dan 

bangunan 

Undang-

Undang 

Ketentuan 

umum dan tata 

cara perpajakan 

Undang-

Undang 

Penagihan 

Pajak dengann 

surat paksa 
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Setelah lama bergelut dengan perdebatan tentang pajak berganda yang 

diberlakukan pada produk perbankan syariah yakni Mura>bah}ah, akhirnya 

kasus tersebut menemukan jalannya. Namun, dalam pembahasan kali ini, 

Mura>bah}ah kembali menghadapi ketentuan dengan perpajakan. Meskipun 

bukan merupakan masalah publik yang dapat merugikan pengguna 

Mura>bah}ah, setidaknya hal ini merupakan hal yang wajib dikaji sebagai 

landasan dasar hukum pemberlakuannya secara syariah. Berikut adalah dua 

ketentuan yang bersangkutan dengan hal tersebut, yakni: 

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Keberadaan Undang-Undang ini dalam kebijakan publik menjadi 

acuan dasar pemberlakuan sistem pemungutan pajak penghasilan secara 

mutatis mutandis. Seperti yang ditunjuk oleh Pasal 31D Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 

dikeluarkan sebagai acuan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap 

usaha berbasis syariah. 

Undang-

Undang Bea 

perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

Undang-

Undang Bea 

Materai 

Sumber: Paduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan  

Barang Mewah (2007) 
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Sepintas, penulis menilai tidak ada yang menjanggal dari kebijakan 

peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Namun ketika dilihat 

secara detail, ada beberapa hal yang dapat dibahas kembali dari adanya 

kebijakan tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah permasalahan yang 

penulis bahas dalam skripsi ini. 

Bercermin pada orasi yang penulis utarakan dalam latar belakang 

masalah, bukan tidak mungkin pungutan pajak yang selama ini selalu 

dilakukan pemerintah merupakan suatu kewajiban yang tertolak. Muncul 

ketidakpercayaan itu bukan semata karena pejabat yang `memakan` uang 

pajak, namun juga berasal dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

manfaat dari pungutan tersebut. Tidak hanya sampai disitu, peraturan pajak 

yang sesekali terlihat tumpang tindih, menyebabkan penerapan 

penghitungan pajak pribadi maupun badan menjadi terhambat.  

Jika mengacu pada self assessment system perpajakan yang dianut 

sejak 1983, seharusnya momok yang dialami oleh masyarakat tersebut tidak 

perlu terjadi. Dengan melaporkan sendiri penghasilan kena pajaknya, maka 

wajib pajak sudah dengan sendirinya memiliki kesadaran untuk membayar 

pajak. Apakah hal tersebut sudah terealisasikan? Jawabannya adalah belum. 

Jika pajak menjadi hal yang menakutkan, bukan tidak mungkin setiap orang 

yang belum rela membayar pajak akan menaati peraturan tersebut. Hal ini 

memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama tentang pajak itu sendiri. 

Maka dari itu diperlukanlah peran pemerintah dalam memberikan 

pemahaman lewat sosialisasi pajak. 
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Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Richard Burton dalam 

bukunya Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan, 

secara sosiologis ada tiga faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. 

Pertama, efektivitas dalam melaksanakan kaidah hukum (Undang-Undang 

Perpajakan) dalam masyarakat; kedua, adanya reaksi negatif dari 

masyarakat; ketiga, kecepatan menanamkan kaidah-kaidah tersebut didalam 

masyarakat.
94

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa memberikan 

pemahaman dalam efektivitas pelaksanaan Undang-Undang sangat 

diperlukan. Jika ketentuan perundang-undangannya saja tidak dipahami, 

bagaimana masyarakat dapat memahami arti penting dari membayar pajak 

terhadap negara. Pemberlakuan kebijakan Undang-Undang ini sudah 

memiliki arti yang sangat bagus dalam tatanan aturan negara, namun untuk 

penerapannya, terutama dalam self assessment system penulis merasa masih 

banyak hal yang perlu menjadi bahan perbaikan ke depannya. 

Menurut penulis, hal yang perlu dicermati bukan lebih kepada unsur 

hukum dan politiknya, tetapi lebih mengarah kepada usaha pemerintah 

dalam menggalakkan program sadar pajak melalui pemahaman masyarakat 

tentang cara menghitung pajak dari penghasilan pribadi mereka. Jadi, 

keberadaan UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut merupakan pengaturan 

dasar kebijakan perpajakan secara umum, dan khususnya telah diatur dalam 

Pasal maupun Peraturan Pemerintah itu sendiri. Seperti halnya pemungutan 
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pajak terhadap entitas usaha syariah, itu merupakan wujud nyata dari adanya 

aturan khusus yang disebutkan dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tersebut. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 

Seperti yang pernah disinggung pada BAB sebelumnya, Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 merupakan peraturan pengenaan pajak 

penghasilan terhadap entitas usaha syariah. Bagian dari isi Peraturan 

Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Margin dari Mura>bah}ah 

perbankan syariah merupakan objek dari pajak penghasilan yang 

penghitungannya dipersamakan dengan bunga yang ada pada pinjaman 

nasabah di perbankan konvensional.
95

 Seperti yang disebutkan dalam 

paragraf berikut. 

“Perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan 

atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam 

kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak 

ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan 

transaksi syariah yang digunakan”.
96

 

 

Paragraf tersebut merupakan bagian penegas dari permasalahan yang 

akan penulis ulas dalam skripsi ini. Membahas yang dalam artian bukan 

untuk menyanggah, tetapi melakukan pencarian data dan pembandingan 

sistem akuntansi pada kedua hal tersebut, apakah layak atau tidak untuk 

dipersamakan. Bunga  dalam konteks konvensional berbeda dengan adanya 

Margin dalam Murabahah, meskipun dalam pengertian umum kedua hal 
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tersebut sama-sama merupakan keuntungan. Pengakuan akuntansi yang 

dipakai pun berbeda dalam pengakuan keuntungan, sehingga masih perlu 

dicermati lebih dalam terkait dengan pengakuan akuntansi perpajakannya. 

 

4. Teori Maslahah dalam memandang pemungutan Pajak Terhadap 

Perbankan Syari`ah 

Maslahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya secara umum, Maslahah 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik 

atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau 

kerusakan. Jadi setiap hal yang mengandung manfaat patut disebut Maslahah.
97

 

Maslahah tidak hanya mengenai manfaat maupun penolakan 

kemudharatan terhadap sesuatu, melainkan juga bentuk pertimbangan yang 

didasarkan pada akal manusia dan juga selaras dengan ketentuan syara` yang 

telah ditetapkan. 

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara` dalam 

menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak, 

dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Dari segi kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan 

hukum, maslahah terbagi atas tiga macam, maslahah dharuriyah, maslahah 

hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Terkait dengan permasalahan perpajakan 
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yang melilit entitas usaha syari`ah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2009, maka maslahah yang berlaku adalah mashalah dharuriyah. Hal 

ini dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 

1. Direktorat Jenderal Pajak sebagai induk dari semua pengaturan terhadap 

pemungutan pajak di Indonesia, menetapkan bahwasanya dalam satu sektor, 

yang dalam hal ini sektor perbankan, tidak diperbolehkan adanya perbedaan 

perlakuan. Semua harus diperlakukan sama. Sebab, apabila ada dua 

kebijakan yang membawahi konvensional dan syari`ah, maka pihak 

perbankan akan dengan leluasa memilih untuk membayar pajak dengan cara 

apa yang dianggap mereka bebannya lebih rendah. Maka demi kelancaran 

sistem pembayaran pajak tersebut, diberlakukanlah pemungutan pajak 

terhadap margin dan bunga dengan cara yang sama. 

2. Jika yang menjadi alasan mendasar adalah permasalahan kesyari`ahan yang 

terlalu banyak mengalah dengan peraturan yang bersifat umum atau 

konvensional, maka hal tersebut tidak dapat terelakkan. Sebesar apapun 

pajak penghasilan yang dipungut dari penghasilan entitas usaha syari`ah, hal 

ini tentu masih berkiblat pada Bank Indonesia sebagai bank sentral negara 

Indonesia yang masih berpatokan pada Bunga, yakni BI-Rate. Turunannya 

pun masih belum dapat syari`ah dengan murni. Sebab, jika dipaksakan, 

maka yang terjadi adalah harus adanya Bank Indonesia Syari`ah yang tentu 

sangat tidak mungkin. Jika hal tersebut dimunculkan, maka sama saja 

dengan adanya dua matahari yang menyinari bumi. Bahkan juga akan terjadi 

layaknya ada dua pemimpin dalam satu negara dengan isi pemikiran yang 



79 

 

berbeda. Hal tersebut akan menimbulkan perpecahan yang jauh lebih besar 

dari yang diperkirakan. 

3. Pemungutan pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara untuk 

kemaslahatan masyarakat. Semakin banyak objek pajak yang dikenai pajak 

maka semakin besar pula pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran 

negeri ini. Jika pemberlakuan pemungutan pajak bersifat memihak, maka 

bukan tidak mungkin akan menimbulkan kesenjangan dalam hal 

pemungutan pajak tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


