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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan perbedaan pendapat antara Imam Abu 

Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang zakat perhiasan pada wanita, dapatlah 

penulis membuat kesimpulan seperti berikut: 

1. Menurut Imam Hanafi Perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu 

perhiasan utnuk pria maupun wanita, baik yang sudah dilebur ataupun 

belum, baik itu berupa piring atau yang lainnya. Dan yang diperhitungkan 

dalam zakat perhiasan juga beratnya bukan harganya. Sedangkan menurut 

Imam Asy-Syafi’i Perhiasan yang boleh dikenakan tidak perlu dikeluarkan 

zakatnya meskipun telah dimiliki selama satu tahun dan pemiliknya 

mengetahui bahwa dia memiliki perhiasan tersebut. 

2. Faktor yang menyebabkan kedua imam tersebut berbeda pendapat karena 

berbeda dalam mengategorikan emas perhiasan tersebut, Imam Hanafi 

mengategorikan emas perhiasan dengan logam dan perak yang bernilai 

tinggi sehingga mewajibkan zakat emas perhiaan karena ketinggian 

ekonomisnya, sedangkan Imam Syafi’i menyamakan emas perhiasan dengan 

harta benda sehingga tidak mewajibkan zakat, faktor lain yang 

menyebabkan berbeda pendapat adalah berbeda dalam menggunakan dalil, 

Imam Hanafi perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan al-

Qur’an, hadist, dan logika. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-
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Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari Amr Syuaib, dan hadits yang diriwayatkan 

oleh Abu Daud dari Ummu Salamah. Imam Asy-Syafi’i tidak mewajibkan 

zakat perhiasan pada wanita, menggunakan hadist dari Ar-Rabi’, dan hadist  

yang diriwayatkan oleh Jabir dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik.Masalah 

zakat perhiasan yang dipakai wanita, penulis lebih cenderung mendukung 

pendapat Imam Asy-Syafi’i, karena pendapat ini sejalan dengan prinsip 

umum dalam syari’at zakat, yaitu wajib zakat pada harta yang berkembang 

secara nyata, yang biasanya untuk dikembangkan seperti uang karena uang 

merupakan harta yang dapat dikembangkan. 

B. Saran 

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran antaranya: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih 

mendalam lagi bagi ummat Islam tentang zakat perhiasan yang dipakai oleh 

wanita dalam cara memahami dan mengamalkannya, karena manusia 

adalah tempatnya salah dan lupa. Orang yang salah, khilaf, dan lupa harus 

segera memohon ampun kepada Allah SWT. 

2. Hendaknya orang muslim selalu mempelajari dan mengkaji apakah zakat 

perhiasan yang dipakai oleh wanita apakah diwajibkan zakat atau tidak. Di 

samping itu, penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat 

mengetahui lebih mendalam lagi tentang sujud sahwi ini, karena hal-hal 

ibadah amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat. 

 


