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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kewajiban mengeluarkan zakat pada madu terdapat perbedaan diantara 

ulama (Imam Syafii dan Yusuf Qardhawi). Imam Syafi’i  dalam 

menentukan zakat madu terdapat dua hukum yang dikeluarkannya. 

Pendapat yang pertama (dalam qaul qadim) wajib dikeluarkan zakatnya 

karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani 

Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua 

(dalam qaul jadidnya) berpendapat, bahwa madu tidak wajib dikeluarkan 

zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga 

pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur. Alasan lain 

adalah bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu 

serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma’ ulama’ 

tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam pendapatnya yang demikian, 

imam Syafi’i cendrung pada pendapatnya yang baru bahwa zakat pada 

madu tidak wajib. Hal ini berpedoman pada literatur-literatur yang 

berhungan dengan imam Syafi’i. Adapun dasar imam Syafi’i dalam 

menetapkan hukum ini adalah: 

a. Dalam qaul qadim Imam Syafi’i madu wajib dikeluarkan zakatnya 

karena berpendapat sama halnya dengan Ibnu Syababah yang 

mengeluarkan sepersepuluhnya. 
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b.  Sedang dalam qaul jadidnya imam Syafi’i berpendapat bahwa madu 

tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena madu bukanlah makanan 

pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh 

seperti halnya telur. 

c. Disamping alasan-alasan diatas, Imam Syafi’i juga mempunyai alasan 

berupa dalil-dalil naqli yaitu beberapa Hadits Nabi seperti yang 

dijabarkan oleh Imam Syafi’i dari Malik, dan ia dari Abdullah bin abu 

Bakar yang mengatakan  Dari riwayat Abi Said bin Abi Zabbab juga 

diceritakan tentang sesuatu yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak 

pernah memerintahkan untuk mengambil zakat dari madu.  

2. Sedangkan zakat madu menurut Yusuf Qardhawi merupakan kekayaan 

yang harus dikeluarkan zakatnya, jika sudah cukup nisab dan samapi haul. 

Menurut penilaian saya (Yusuf Qardhawi) madu merupakan keakayaan, 

yang memberikan keuntungan, yang oleh karena itu wajib dikeluarkan 

zakatnya.  Adapun alasan Yusuf Qardhawi sebagai berikut:  

a. Keumuman nash yang tidak membeda-bedakan satu jenis kekayaan 

suatu harta dari kekayaan lainnya.  Misalnya firman Allah SWT. “ 

Pungutlah zakat dari harta mereka,” dan firman-Nya, “Keluarkanlah 

oleh kalian sebagian hasil yang kalian peroleh, dan sebagian dari yang 

kami keluarkan untuk kalian dari bumi,” serta firman-Nya, 

“Keluarkanlah sebagian dari  yang kami berikan kepada kalian.” Dan 

masih banyak lagi ayat dan hadits tentang itu.  
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b. Qiyas zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu 

bahwa penghasilan yang diperoleh dari lebah. Kita berkeyakinan 

syariat tidak membeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak 

memperbedakan dua hal yang berbeda.  

c. Hadits-hadits yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber 

yang banyak. Semua hadits tersebut menurut Ibnu Qayyim salaing 

menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang 

mursal dikuatkan oleh yang musnad. Karena itulah Turmuzi tidak 

menolak keshahihan hadits-hadits tentang masalah ini secara tegas 

seperti penolakan orang lain. Bahkan ia berkata, “ Ini berarti bahwa hal 

itu shahih meskipun tidak shahih benar. Dan ia berkata bahwa menurut 

ulama, hal itu wajib dilaksakan.  

3. Analisa penulis dari pembahasan ini adalah membandingkan diantara 

pendapat imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi dengan menggunakan 

metode komparatif. Setelah membandingkan diantara pendapat yang 

dua itu penulis memilih pendapat yang sesuai dengan fenomena 

sekarang ini, yaitu pendapat yang mewajibkan zakat madu. Melihat dari 

fenomena saat ini madu merupakan usaha yang banyak diminati orang 

dan tidak jarang menghasilkan keuntungan yang banyak. Disamping itu 

madu merupakan caiaran yang sangat banyak khasiat dan manfaatnya 

bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu penulis lebih cendrung 

memilih pendapat Yusuf Qardhawi. 
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B. Saran 

Demikian pembahasan tentang zakat madu menurut Imam Syafi’i 

dan Yusuf Qardhawi, tentunya ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis 

memberikan kesempatan kepada pembaca dan bersedia menerima  kritik dan 

saran yang sifatnya untuk membangun.     


