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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah melaksanakan puasa Ramadhan selama sebulan penuh, Islam 

mewajibkan atas tiap-tiap muslim untuk membayar zakat yaitu bagi siapa saja 

baik laki-laki maupun perempuan baik besar maupun kecil. Zakat yang 

dilakukan umat Islam pada setiap hari raya idul fitri ini di sebut zakat fitrah.
1
 

Adapun maksud dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dan 

menghapus dari dosa-dosa yang telah dilakukan, serta sebagai penyempurna 

puasa. 

Dilihat dari segi sosial zakat fitrah memberikan peran sendiri, zakat itu 

diberikan atau dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan dari orang-

orang yang mampu. Dan dari sini terlihat kepedulian dalam agama Islam.  

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang
2

.  

Sedangkan menurut agama Islam zakat berarti kadar harta yang tertentu yang 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa 

syarat. hukum zakat secara umum adalah wajib,ia merupakan hukum islam 

yang harus dilaksanakan umat islam.
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 Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan 

oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok. 
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Disebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat 

tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan.
4
 

Zakat fitrah bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana 

kekurangan shalat. Adapun firman Allah SWT  yang menguatkan 

disyaratkannya zakat fitrah adalah sebagai berikut: 

َتَك َسَكٌن لَُّهْم َوٱللَّ  يِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلوَٰ ُرُهْم َوتُ زَكِّ ِلِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ هُ ُخْذ ِمْن َأْموََٰ
  5َسِميٌع َعِليمٌ 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo‟alah untuk mereka. 

Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah:103). 

 

Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu: 

ثَ َنا َيْحَيى  ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْهَضٍم َحدَّ َكِن َحدَّ ِد ْبِن السَّ ْبُن ُمَحمَّ
ُهَما َقاَل فَ َرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ  ِه ُعَمَر ْبِن نَاِفٍع َعْن َأبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى اْلَعْبِد َواْلُحرِّ َوالذََّكِر َواْْلُنْ َثى َوَسلََّم زََكاَة ا
 6َوالصَِّغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوَأَمَر ِبَها َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَلى الصَََّلةِ 

 “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah 

menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari 

bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma 

atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang 

merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum 

Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-

orang berangkat untuk shalat ('Ied) ".   

 

Sebagaimana telah diketahui bahwa waktu wajib membayar zakat 

fitrah menurut Hanafiyyah zakat fitrah diwajibkan ketika terbitnya fajar pada 
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hari raya Idul Fitri, karena zakat tersebut disandarkan pada Idul Fitri, 

penyandaran tersebut berfungsi untuk ikhtishash (mengkhususkan).  

Pengkhususan untuk Idul Fitri dilakukan pada hari itu bukan pada 

malamnya. Karena maksud dari fitri adalah lawan kata dari shaum (puasa),dan 

itu dilakukan di hari itu bukan malamnya sebab puasa pada hari itu hukumnya 

haram. Barang siapa meninggal dunia sebelum terbitnya fajar maka dia tidak 

wajib mengeluarkan zakat fitrah. Barang siapa masuk islam atau terlahir 

setelah terbitnya fajar maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
7
 

Cara membayar zakat fitrah yaitu dengan menyerahkan zakat kita 

kepada „amil zakat dan lebih afdhalnya diberikan oleh diri sendiri bersamaan 

mengucapkan melafalkan niat kita zakat fitrah dan untuk siapa kita zakat fitrah, 

sehingga „amil mengetahui zakat itu diperuntukan siapa. 

Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat 

yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang 

berupa makanan pokok. Adapun pembayaran zakat fitrah yaitu harus sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan, maka zakat fitrah tidak sah, dan hanya 

dianggap sebagai shodaqoh biasa. Sedangkan mustahiquzzakat (orang-orang 

yang berhak menerima zakat), yaitu hanya delapan asnaf (golongan) yang 

telah disebutkan dalam al-quran surat at-Taubat ayat 60, yakni Fakir, Miskin, 

„Amil, Muallaf, Hamba, Orang yang Berutang, Sabilillah dan Musafir. Selain 

8 asnaf diatas, maka tidak berhak mendapatkan zakat.
8
 

Ditinjau dari segi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah 

setiap pribadi orang islam yang mempunyai kelebihan makanan untuk sehari 
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semalam yang cukup untuk satu keluarga dan orang tersebut hidup dikala 

matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan.dari penjelasan umum tersebut 

dapat dipahami bahwa setiap muslim bagi dia orang tua,muda, maupun anak-

anak dibebani zakat fitrah.tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal 

tersebut.namun terdapat perbedaan pendapat mengenai janin yang masih 

dalam kandungan apakah dibebani kewajiban zakat fitrah atau tidak? 

Menurut Imam Malik bayi yang masih dalam kandungan tidak terkena 

kewajiban zakat fitrah sebagaimana pernyataan dalam kitab Al-Mudawanah 

Al-Kubra sebagai berikut: 

 9ََل تُ َؤدِّي الزََّكاَة َعِن الَحْبلِ 
 

Artinya: “Tidak diharuskan zakat (fitrah) untuk janin” 

 

Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm bayi yang masih dalam 

kandungan dibebani kewajiban zakat fitrah.sebagaimana diterangkan dalam 

kitabnya Al-Muhalla sebagai berikut:  

َعَلى ُكلِّ َصِغْيٍر َاْو َكِبْيٍر َو الَجِنْيُن يَ َقُع َعَلْيِه َو َامَّا الَحْمُل َفِانَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلََّم َاْوَجبَ َها 
َلِة ال ِفْطِر َوَجَب َاْن ِاْسُم َصِغْيٍر فَِاَذا اَْكَمَل ِماَءًة َو ِعْشرِْيَن يَ ْوًما ِفي َبْطِن اُمِِّه قَ ْبَل اْنِصَداِع الَفْجِر ِمْن لَي ْ

 10تُ َؤدَّى َعْنَه َصَدَقُة الِفْطرِ 
Artinya: “Adapun perempuan yang hamil, Rasulullah saw mewajibkan atas 

setiap anak kecil maupun orang dewasa, sedangkan janin termasuk 

anak kecil. Maka bila genap 120 hari dalam kandungan ibunya pada 

subuh malam hari raya, wajib mengeluarkan zakat fitrah.” 
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Dari dua pendapat diatas terdapat ikhtilaf mengenai hukum zakat fitrah 

bagi janin. Menurut Imam Malik janin dalam kandungan tidak dibebani zakat 

fitrah sedangkan menurut Imam Ibn Hazm janin dalam kandungan yang genap 

berumur 120 hari maka terbebani zakat fitrah. beranjak dari ikhtilaf tersebut 

maka penulis tertarik untuk meneliti status janin  dalam zakat fitrah.dalam 

sebuah karya ilmiah yang diberi judul “HUKUM ZAKAT FITRAH BAGI 

JANIN (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas 

maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek zakat fitrah bagi janin 

dalam pandangan Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, untuk membatasi 

pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana pendapat  Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm serta dalil yang 

digunakan tentang hukum zakat fitrah bagi janin? 

2. Bagaimana analisa fiqih muqaran Imam Malik dan Imam  Ibnu Hazm  

tentang hukum zakat fitrah bagi janin? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm 

tentang hukum zakat fitrah bagi janin. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan analisis fiqh muqaran  antara 

Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum zakat fitrah bagi 

janin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Kegunaan utama dalam penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah Swt, 

serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masayarakat 

Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangna orang 

awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan hukum zakat 

fitrah bagi janin menurut Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm. 

c. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi 

atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh. 

d. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu 

pengetahuan. 

 

E. Metode Penelitian 

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung  jawabkan secara 

ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang 

dimaksud. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus 

ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar 

terciptanya pengetahuan ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka 

(library research) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah 

dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun data 

sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat komparatif yakni dengan membandingkan 

pendapat antara Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm serta alasan mereka 

dalam menentukan istinbat hukum. 

a. Sumber data 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data 

yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam 

penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui 

penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap 

kitab fiqh Imam Ibnu Hazm bersumber dari kitab al-Muhallah dan 

pendapat Imam Malik dalam kitab al-Muatta‟dan al-Mudawwnah 

al-Kubro. 

2) Bahan hukum skunder, merupakan sumber data yang diambil 

literatur, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 

penelitian seperti Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 

Fiqh Sunnah, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus, Ensiklopedi Islam. 
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b. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana 

dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang 

dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:  

1) Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber 

data yang memuat pemikiran fuqaha yang tentu dijadikan fokus 

penelitian. 

2) Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder, 

yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber data primer. 

3) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran 

maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek 

dengan bahan pustaka lainnya. 

4) Pengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada 

pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana 

tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana 

yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang. 

c. Teknik Penulisan Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode : 
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1) Metode deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum 

pendapat dari Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm kemudian diambil 

kesimpulan khusus.
11

 

2) Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam 

Malik dan Imam Ibnu Hazm  yang bersifat khusus, kemudian 

digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
12

 

3) Metode komparatif, yaitu menulis menggambarkan dan 

memaparkan pendapat para Imam mazhab dan mengikut pemikiran 

dan hasil ijtihad 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 dianalisis. Selanjutnya penulis 

melakukan perbandingan antara kedua pendapat Imam mazhab 

yang telah dipaparkan sesuai permasalah yang dibahas.
13

 

d. Teknis  Analisis Data 

Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisa data, yaitu 

dengan mencari, mengumpulkan  dan menyusun secara sistematis.
14

 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari 

kedua Imam mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, dan data-
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data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh 

masing masing pendapat dan untuk kemudian dibandingkan.
15

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini, disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar 

belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan 

pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan 

kegunaan dilakukanya penelitian, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam 

penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sus-sub bahasan dalam bab 

ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji. 

Bab II, dalam bab ini berisi penjelasan tentang Biografi Imam Malik 

dan Imam Ibnu Hazm, guru Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm, murid –murid, 

kitab-kitab serta metode istinbat yag dipakai oleh kedua Imam tersebut. 

Bab III, berisi gambaran umum tentang zakat Fitrah, pengertian zakat 

fitrah, dasar hukum zakat fitrah, cara membayar zakat fitrah, orang yang 

berhak menerima zakat fitrah, dan pembahsan-pembahasan mengenai zakat 

fitrah. 

Bab IV, dalam penelitian ini akan menjelaskan pendapat Imam Malik 

dan Imam Ibnu Hazm serta, dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam 
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Bagung Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-5, hlm. 56. 
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Ibnu Hazm tentang zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan 

dengan metodoe analisis fiqih muqaran. 

Bab V, dalam bab terakhir ini sebagai penutup, yang akan 

memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi 

dan masyarakat umumnya. 

 

 


