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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima 

rukun Islam,
1
sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia 

mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah mahdhah fardiyah (individual) 

kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan 

sebagai ibadah mu'amalah ijtima'iyyah (sosial) dalam menjaga hubungan 

horizontal sesama manusia.
2
 

Oleh karena zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, 

yaitu dimensi habl min Allah dan habl min al-Nas, maka pensyari'atan zakat 

dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah- 

masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.
3
 

Tak dapat di ragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-

rukun agama; suatu fardu dari fardu-fardu agama yang kita ditugaskan 

menyebarkannya. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, 

memerintah dan menganjurkan kita memberikan zakat itu,
4

 sebagaimana 

firman Allah SWT: 
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َكا ََلجَ َوآذُىا انسَّ ....جَ َوأَقِيُمىا انصَّ
5

 

 Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS. Al-

Baqarah [2] : 43) 

Zakat juga hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang 

kepada orang-orang fakir.Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya 

terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan 

harapan untuk mendapatkan berkah.
6
Allah swt berfirman dalam surat At-

Taubah (9) ayat 103:  

يِهم تِهَا َوَصمِّ َعهَْيِهْم إِنَّ  نِِهْم َصَدقَحً ذُطَهُِّرهُْم َوذَُسكِّ ُخْذ ِمْه أَْمَىَٰ

ذََك َسَكٌه نَّهُْم وَ  ُ َسِميٌع َعهِيمٌ َصهَىَٰ ٱَّللَّ  

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdo‟alah 

untuk mereka. Sesunggunhnya do‟amu itu menentramkan jiwa 

mereka.Dan Allah maha mendengan lagi maha mengetahui. (At-

Taubah [9] : 103).
7
 

 
Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur‟an, 

As-Sunnah, dan Ijma‟ (kesepakatan ulama).
8
 

Ditinjau dari ayat maupun hadis di atas, sudahlah jelas bahwa dalil-dalil 

tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan 
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wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan.  

Ditinjau dari segi etimologis (lughat), kata zakat merupakan kata dasar 

(masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.Sesuatu itu 

zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu 

baik. 

Sedangkan zakat dari segi terminologis (istilah) fiqh berarti sejumlah 

harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang 

berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.
9
Jumhur 

ulama sepakat bahwa zakat itu harus dikeluarkan sesegera mungkin setelah 

terpenuhi segala syarat-syaratnya. 

Islam telah menetapkan zakat terhadap emas, perak, tanaman, buah-

buahan, perniagaan, hewan ternak, barang tambang, dan barang 

terpendam.Zakat emas dan perak termasuk ke dalam Perhiasan. 

Perhiasan adalah sesuatu yang lazim digunakan oleh seorang wanita, baik 

yang sudah dibentuk maupun lainnya.Perhiasan lainnya seperti intan, mutiara, 

yaqut, permata, marjan, dan batu-batu mulia lainnya ulama telah sepakat 

bahwa tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan. 

Mengenai emas dan perak yang dijadikan perhiasan apakah diwajibkan 

zakat atau tidak ada zakat pada perhiasan wanita, maka fuqaha berbeda 

pendapat tentang masalah ini.
10
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Menurut Imam Hanafi berpendapat:
11

 

انسكاج واجثح فى انحهى ، سىاء كان نهرجال أو نهىساء ، ذثرا كان   

 أو سثيكح آويح كان ، أو غيرها ، ويعرثر فى زكاذه انىزن ال انقيمح
 

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. Berdasarkan al-Qur‟an surat at-

Taubah ayat 34:  

ُىوَهَا فِي  ِق ف ُىْ اَل ي حَ َو فِضَّ انْ هََة َو وَن انذَّ ىُِس َْك يَه ي َِّذ ان ....َو

نِيمٍ  َ ابٍ أ َذ َِع هُْم ت ْر ثَشِّ َ ِ ف ثِيِم َّللاَّ  سَ
 

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta 

tidak menafkahkannya di jalan Allah maka kabarkanlah 

mereka akan mendapat azab yang pedih (QS. At-Taubah 

(9): 34). 

Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi‟i di dalam kitabnya al-umm 

mengatakan: 

 هْ عَ  كٌ انِ ا مَ وَ رَ ثَ خْ أَ  الَ قَ  ى  عِ افِ ا انشَّ وَ رَ ثَ خْ أَ  الَ قَ  عُ اتِ ا انرَّ وَ رَ ثَ خْ أَ 

 اهَ يْ خِ أَ  اخَ ىَ ى تَ هِ ذَ  دْ اوَ ا كَ هَ وَّ أَ  حَ شَ ئِ اعَ  هْ عَ  تيْهِ أَ  هْ عَ  مِ اسِ انقَ  هِ تْ  هِ مَ حْ انرَّ دِ ثْ عَ 

12.اجَ كَ انسَّ  هُ ىْ مِ  جُ رِ خْ ذُ الَ وَ  ي  هِ حَ انْ  هَّ هُ ا نَ هَ رِ جْ ى حِ فِ  يَرَاَمى
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Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi‟, yang mengatakan: 

dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi‟I yang mengatakan: 

dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-

Qasim, dari ayahnya, dari „Aisyah, bahwa „Aisyah mengurus 

putri-putri saudaranya yang yatim dalam pangkuannya. Putri-

putri itu mempunyai pakaian emas. Dan tidak dikeluarkan zakat 

dari padanya. 

 

Bahwa perhiasan yang boleh dikenakan tidak perlu dikeluarkan zakatnya 

meskipun telah dimiliki selama satu tahun dan pemiliknya mengetahui bahwa 

dia memiliki perhiasan tersebut.
13

  

Berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Jabir: 

.اجٌ كَ زَ  يِّ هِ حُ ي انْ فِ  سَ يْ نَ   

Artinya: “Perhiasan tidak wajib zakat” 

Melalui keterangan di atas, maka jelaslah ada perbedaan pendapat 

ulama tentang zakat perhiasan yg dipakai oleh wanita.Berawal dari perbedaan 

pendapat inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan 

pendapat tersebut.Namun dari sekian banyak pendapat ulama, penulis 

membatasi permasalahan dengan lebih fokus mengkaji pendapat dari Imam 

Hanafi dan imam Syafi‟i. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apa 

sebab perbedaan pendapat diantara kedua mazhab, serta kualitas dalil yang 

digunakan masing-masing mazhab sebagai hujjah. 

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka penulis mengangkat 

manjadi suatu kajian ilmiah dengan judul: “ZAKAT PERHIASAN PADA 
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WANITA (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH 

DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, 

maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek zakat pada perhiasan wanita 

dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟i. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi 

pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan 

Imam Asy-Syafi‟i tentang zakat pada perhiasan wanita? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat kedua Imam tersebut 

serta bagaimana analisa fiqh moqoron tentang zakat perhiasan pada 

wanita? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Imam Hanafi dan Imam Asy-

Syafi‟i tentang zakat perhiasan pada wanita. 

b. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat 

serta bagaimana analisa fiqh muqoron Imam Hanafi dan Imam Asy-

Syafi‟i tentang zakat pada perhiasan.. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam 

tentang zakat pada perhiasan. 

b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana 

Hukum (S.H) UIN SUSKA Riau. 

c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan 

masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-

kajian yang berorientasi kearah pedalaman dan pemahaman Hukum 

Islam. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek 

pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-

bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan 

studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku 

yang mengarah dengan pembahasan ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat komparatif yakni dengan membandingkan 

pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟i serta alasan mereka 

dalam menentukan hukum zakat pada perhiasan. 



 

 

8 

a. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi 

kepustakaan murni.Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh 

dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan 

dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada 

dua bagian : 

i. Sumber Primer, yaitu sumber yang disapat langsung dari 

penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip 

data-data dalam kitab Al-Mabsuth karangan Imam Abu 

Hanifah dan Al-Umm karangan Imam Asy-Syafi‟i. 

ii. Sumber Sekunder, yaitu pelengkap dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian penulis lakukan yaitu kitab-kitab 

yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan 

topik kajian yang akan diteliti seperti, Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid wa 

Nihayatul Muqtasid karya Abi Walid Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Ibnu Rusyd, Fiqih Sunnah karya Muhammad 

Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan literatur berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan 
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primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela‟ah 

berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan 

pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan 

pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-

bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan 

karya ilmiah yang disusun secara sistematis. 

c. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, 

yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang telah 

terkumpul. Disamping itu, metode komparatif juga akan digunakan 

untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari 

segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-

sebab ikhtilaf dan kekuatan hujjah mereka. 

d. Teknik Penulisan Data 

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

i. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat 

Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟i yang bersifat umum untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

ii. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari 

Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi‟i yang bersifat khusus, 

kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 



 

 

10 

iii. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan 

memaparkan pendapat para Imam Mazhab dan mengikuti 

pemikiran dan hasil ijtihat mereka dengan masalah yang 

berlaku. Setelah itu penulis mengumpulkan data-data yang 

telah diseleksi, kemudian mencari faktor penyebab perbedaan 

pendapat dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk 

dianalisa. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan antara 

kedua pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai 

permasalahan yang dibahas.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan 

digunakandalam penyusunan skripsi ini, disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri darilatar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. 

Bab kedua berkenaan tentang biografi Imam Hanafi dan Imam Asy-

Syafi‟i.Hal ini melingkupi riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-

muridnya, karya-karyanya, apresiasi ulama dan metode ijtihadnya. 

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum mengenai zakat perhiasan 

pada wanita. Dalam hal ini mencakup pengertian, dasar hukum zakat, defenisi 

zakat perhiasan, kriteria zakat perhiasan, hikmah zakat, rukun zakat, syarat-

syarat zakat, apa saja yang wajib dizakatkan. 

Bab keempat adalah analisa tentang zakat perhiasan pada wanita 

menurut imam Hanafi dan Asy-Syafi‟i. Isi dalam bab ini mencakup seputar 

pendapat dan dalil yang digunakan, faktor penyebab terjadinya perbedaan 

pendapat, dan analisa penulis terhadap pendapat kedua imam tersebut. 

Bab kelima yaitu bab penutup dalam penelitian ini. Yaitu terdiri 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 


