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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang sangat 

sempurna dibanding dengan mahkluk ciptaanNya yang lain. Kesempurnaan 

yang dimiliki manusia diimbangi  dengan tanggung jawab yang besar untuk 

tetap dapat menjaga amanah dan untuk tetap dapat menghambakan diri 

kepadaNya. Allah SWT menciptakan manusia hanya untuk menyembah dan 

mengabdi kepadaNya, Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz-

Dzariyat ayat 56 sebagai berikut: 

              

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.
1
 

Salah satu cara yang telah ditentukan dan diamanahkan oleh Allah 

SWT untuk manusia dalam mengabdikan diri kepadaNya adalah melalui 

ibadah zakat. Zakat, merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai 

ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusian yang bernilai 

sosial (Maliyah ijtimaiyyah). Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan 

strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan 

kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam 

yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW.  Zakat telah menjadi 

sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara 
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lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan infrastruktur, dan 

penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat 

yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya (Depag RI, 2007 

a:1). 

Di samping itu dalam zakat terdapat pendidikan rohani yang sangat 

banyak manfaatnya bagi umat manusia. Ia mendidik manusia taat kepada 

perintah Allah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam 

menggunakan harta benda. Zakat membersihkan harta maupun jiwa dari hal-

hal yang kurang atau tidak baik. Ia mempersiapkan dan mendidik manusia 

untuk mampu hidup bermasyarakat yang meski menuntut rasa saling 

membutuhkan dan tolong menolong.
2
 

Ibadah zakat pada dasarnya adalah ibadah yang sangat humanis 

karena di dalamnya mengandung banyak nilai pendidikan sosial, baik nilai 

taqwa, ukhuwah, keadilan maupun nilai solidaritas sosial. Dalam nilai-nilai 

inilah ibadah zakat tergolong ibadah yang sangat mulia dan esensial, sehingga 

perintah untuk melakukan ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat al- 

Qur’an maupun dalam hadits nabi. Sebagaimana berikut: 

                   

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku'. 
3
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)
4
 

                            

         . 

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

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 

(Q.S Al-Taubah: 103).
5
 

                  

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Al-

Dzariyat: 19)
6
 

Demikian beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban 

menegeluarkan dan membayar zakat. Sedangkan anjuran tentang kewajiban 

zakat menurut hadits nabi sebagai berikut:  
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  : أن النبي صلى اهلل عليو و سلم بعث معاذا رضي اهلل 
ادعهم إلى شهادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل فإن ىم أطاعوه  إلى اليمن فقالعنو 

لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن ىم 
أطاعوه لذلك فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 

 )رواه البخارى(.على فقرائهم
  

Artinya:   Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengutus 

Mu’adz bin jabal ke Negeri Yaman, Nabi SAW bersabda: serulah 

(ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan 

Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka 

menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah swt telah 

mewajibkan bagi mereka Shalat lima waktu dalam sehari semalam. 

Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah SWT 

mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang di pungut dari 

orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir  miskin diantara 

mereka.7  

 

 Melalui Nash (al-Qur’an dan hadis) di atas dapat difahami bahwa 

ayat dan hadis ini merupakan anjuran kewajiban mengeluarkan zakat dari 

usaha-usaha baik lagi halal yang dimiliki orang-orang beriman. Zakat yang 

telah dikeluarkan akan berfungsi sebagai sarana pembersih bagi diri, harta 

dan usaha-usaha mereka.  

Namun secara praktek atau implementasi ibadah zakat masih jauh 

dari harapan, kesadaran orang-orang Islam akan pentingnya zakat ini masih 

sangat kurang, sehingga proses pelaksanaannya juga terhambat. Menurut 

penulis sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi mengapa orang-

orang Islam masih enggan untuk melaksanakan ibadah zakat. Hal ini 

disebabkan karena masih kurang sadarnya mereka akan fungsi dan manfaat 

zakat bagi agama Islam, yang mana zakat tersebut merupakan sendi bagi 
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tiang agama Islam yang berfungsi untuk syi’arnya agama Islam. Sebab lain 

mereka juga kurang memahami nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung 

dalam ibadah zakat, yaitu nilai kemanusian, solidaritas sosial, ukhuwah, dan 

nilai keadilan, sehingga mereka masih enggan melaksanakan ibadah zakat. 

Dalam hal lain, terhambatnya fungsi zakat disebabkan karna adanya 

ketidak pastian ketetapan suatu hukum mengenai hal yang demikian. 

Persoalan terjadi disebabkan karna adanya perbedaan dan perselihan pendapat 

di antara para ulama mengenai kedudukan hukum zakat suatu benda tersebut. 

Sebagaimana status hukum mengeluarkan zakat madu. 

Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai 

gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu disenangi oleh banyak orang  

sebagai jenis makanan yang unik yang sekaligus bersifat obat serta sanggup 

memberikan tambahan tenaga dalam. Pernyataan ini telah dapat dibuktikan 

melalui Firman Allah SWT yang berbunyi:  

                        

                           

                           

    

Artinya: Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang 

dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-

buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan 

(bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang 

bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
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itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan. (Q.S. Al-Nahl: 68-69)
8
 

Ayat diatas senada dengan hadist rosulullah SAW yang berbunyi:   

  9.العسل والقرآنعبد اهلل قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم عليكم بالشفاءين 
Artinya : Ambillah dua obat untuk kamu yaitu madu dan al-Qur’an. (HR. 

Ibnu Majah) 

 

Dari Nash diatas dapat difahami bahwa di dalam madu lebah 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia yang dapat di buktikan 

secara ilmiah. Hal ini telah ditetapkan oleh beberapa analisis tentangnya, 

ternyata di dalam madu terdapat beberapa zat antikuman yang sangat 

bermanfaat. Disamping itu, manfaat madu sangat banyak untuk kesehatan 

manusia. Madu merupakan cairan yang dihasilkan oleh lebah yang 

mengandung enzim diatase aktif. Madu adalah obat yang sangat bermanfaat 

untuk kesehatan manusia. Madu berguna untuk memperkuat lambung, 

membersihkan lendir-lendir, dan sangat membantu kerja obat dalam 

mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh. Oleh karena itu, dewasa ini 

budidaya madu merupakan salah satu dari berbagai banyak usaha yang sangat 

menguntungkan. Banyak pengusaha-pengusaha madu yang bisa memperoleh 

keuntungan yang besar dari usaha tersebut.   

Madu murni yang dihasilkan oleh lebah saat ini sudah menjadi 

komoditas yang cukup memberikan penghasilan yang tidak sedikit. Tentunya 

menjadi suatu persoalan yang tidak begitu saja terabaikan dari perhatian para 

ulama’ fiqih dalam kaitannya dengan masalah zakat.  
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Pada masa Rosulullah SAW, salah seorang dari sahabat pernah 

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum zakat madu. Rasulullah 

menetapkan zakat madu adalah sepersepuluh. Penetapan hukum yang 

dimaksud terdapat dalam kitab-kitab Hadits. Diantaranya termuat didalam 

kitab Sunan Ibnu Majah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berbunyi:  

ثَ َنا  ثَ َنا اْبُن اْلُمَباَرِك َحدَّ ثَ َنا نُ َعْيُم ْبُن ََحَّاٍد َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ََيََْي َحدَّ ُأَساَمُة َحدَّ
ِه َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َعْن النَِّبِّ  ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ

10َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو َأَخَذ ِمْن اْلَعَسِل اْلُعْشرَ   

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, 

telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad berkata, telah 

menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah 

menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru bin 

Syu'aib]dari Bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau menetapkan sepersepuluh 

pada zakat madu. (HR.Ibnu Majah). 

Melalui nash (al-Qur’an dan Hadist) diatas para imam mazhab dan 

ulama kontemporer masing-masing menetapkan pendiriannya. Para ulama  

menetapkan hukum zakat madu dengan metode istinbat mereka. Hasil dari 

istinbat yang mereka lakukan menimbulkan perbedaan pendapat dalam 

menentukan hukum zakat madu. Perbedaan ini disebabkan kerna keumuman 

Nash dalam menjelaskan persoalan ini. Disamping itu karna adanya 

perbedaan metode istinbat hukum yang dipakai oleh imam mazhab dan ulama 

kontemporer dalam menggali hukum ini.  

Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi 

berpendapat. Menurut imam Abu Hanifah dan pengikutnya menetapkan 
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bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak 

bersarang di tanah kharajinya, karena tanah kharajinya sudah dipungut 

pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-

sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. 

Sebagaimana yang terdapat didalam kitab al-Mabsut berbunyi: 

َواَلَشَئ ِفى اْلَعْسِل ِاَذا َكاَن ِفى َاْرِض اْلَحَراِج َوِاْن َكاَن ِفى َاْرِض اْلُعْشِر َاْوِفى اْلِجَبال َفِفْيِو 
11اْلُعشر

 

Artinya:  Tidak kewajiban membayar zakat madu jika berada di tanah kharaji 

dan jika bersarang ditanah Usyri atau digunung maka zakatnya 

sepersepuluh.  

Imam Malik merupakan imam mazhab kedua dalam urutan mazhab 

yang masyhur atau mazhab yang empat. Imam Malik adalah imam besar dari 

mazhab Maliki. Mazhab maliki dalam menetapkan hukum zakat madu 

berpendapat. Madu tidak ada kewajiban zakatnya. Pendapat tertuang dalam 

kitab al-Muwattha’  yang berbunyi:  

وحدثين عن مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عمرو بن حزم أنو قال جاء 
أن ال يأخذ من العسل وال :كتاب من عمر بن عبد العزيز إىل أيب وىو مبىن 

12.من اخليل صدقة
 

Artinya:  Menceritakan kepada kami dari Malik bin Abdullah bin abi bakr bin 

Amru bin Hazm berkata: umar bin abdul aziz mengirim surat 

kepada ayahku sewaktu berada di Mina, supaya tidak mengambil 

zakat dari madu kuda.  
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Sedangkan menurut imam Asy-Syafi’i, tidak ada zakat madu dan 

tidak ada zakat kuda, tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan 

sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum 

muslimin. Umar bin khattab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk 

Syam yang menyerahkan kepadanya dengan suka rela. Begitu juga dengan  

segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada baitul mal) secara 

suka rela, maka hal boleh diterima oleh petugas.
13

  

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi’, yang mengatakan: 

dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi’i yang mengatakan: dikabarkan 

kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, yang mengatakan: 

“Datang surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayah saya dan beliau sedang 

berada di Mina. Supaya beliau tidak mengambil zakat dari kuda dan madu. 

Sebagimana yang terdapat dalam kitab al-Umm berbunyi:  

اِفِعيُّ ( اَل َصَدَقَة في اْلَعَسِل َواَل في اْلَخْيِل َفِإْن َتَطوََّع َأْىُلُهَما ِبَشْيٍء قُِبَل منهم  ) قال الشَّ
ُعوا  َوُجِعَل في َصَدَقاِت اْلُمْسِلِمينَ  اِم َأْن َتَطوَّ وقد قَِبَل ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب من َأْىِل الشَّ

ْن َتَطوََّع بها  14بِالصََّدَقِة عن اْلَخْيِل وََكَذِلَك الصََّدَقُة عن كل َشْيٍء تُ ْقَبُل ِممَّ
 

Artinya:   Imam Asy-Syafi’i, tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, 

tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya 

kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum 

muslimin. Umar bin khattab pernah menerima sedekah kuda dari 

penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan suka rela. 

Begitu juga dengan  segala jenis harta yang diserahkan oleh 

pemiliknya (kepada baitul mal) secara suka rela, maka hal boleh 

diterima oleh petugas. 
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Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa dalam madu terdapat 

hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat madu menurut mereka 

adalah sepersepuluh. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Iqna’ 

berbunyi:  

ه ًنِْ غَ  كِ لْ و أو مِ كِ لْ مِ  نْ أو مِ  واتٍ مَ  نْ ه مِ ذَ خَ أَ  اء  وَ سَ  رُ شْ العُ  لِ سَ عَ  الْ ِف وَ  .فصل
 15.كالصيد  ضِ رْ اْلَ  لكِ مبِِ  كُ لَ نو ال يُ ِلَ 

Artinya: Zakat madu adalah sepersepuluh baik berada  pada tanah kosong 

atau miliknya maupun milik orang lain.  

Hukum zakat madu menurut ulama kontemporer yaitu Prof.Dr. 

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa madu wajib di keluarkan zakatnya. 

Pembahasan ini tercantum dalam buku karangannya Fiqh Zakat. Menurutnya 

pendapat yang relatif kuat adalah pendapat yang mewajibkan zakat madu.
16

 

Dari konsep yang terdapat dalam teks beberapa kitab (al-Mabsud al-

Muwattha’, al-Umm dan al-Iqna’ dan Fiqh Zakat) ulama diatas, terlihat jelas 

adanya perbedaan pendapat diantara para ulama. Jika di perhatikan sekilas 

seolah-oleh ini merupakan penetapan hukum yang bersifat kontradiktif. 

Dimana dua orang imam berpendapat bahwa dalam madu terdapat hak orang 

lain yang harus di keluarkan zakatnya. Artinya madu wajib di keluarkan 

zakatnya. Disisi lain dua orang imam berpendapat, tidak ada kewajiban 

mengeluarkan zakat pada madu. Dan Yusuf Qardhawi merupakan salah satu 
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 Syarf al-Diin Musa bin Ahmad bin Musa bin Salam abi al-Naja al-Hajjawi al-

Maqdisi, Al-Iqna Li Thalib al-Intifaq, (Makkah: Mamlakah Saud al-Arobiyyah), 1422 H, h. 425 
16

 Yusuf Qardhawi, Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat 

berdasarkan Qur’an dan Hadis, alih bahasa oleh Salman Harun, Hafidhuddin, Hasanuddin, 

(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), 2007, h. 401 
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dari ulama kontemporer  memilih pendapat yang mewajibkan adanya 

kewajiban zakat pada madu. Oleh sebab itu, melihat dari fenomena yang ada 

bahwa, zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang mempunyai produksi 

madu yang dihasilkan dari lebah. Bahkan masyarakat yang berdomisili di 

daerah perhutanan atau pegunungan, mencari madu merupakan bagian dari 

usaha dan ferosi mereka.  

Melihat dari fenomena yang terjadi, persoalan ini adalah merupakan 

permasalahan dan kajian yang perlu dibahas. Penulis merasa tertarik untuk 

membahas kajian ini lebih mendalam yang dituangkan dalam tulisan karya 

ilmiyah dalam bentuk tesis dengan judul: ZAKAT MADU DALAM 

PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN YUSUF QARDHAWI.  

B. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat 

diidentifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimana hukum zakat madu dalam perspektif imam Syafi’i dan 

Yusuf Qardhawi ?  

b. Bagaimana metode istinbath hukum zakat madu dalam perspektif 

imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

c. Bagaimana analisa terhadap hukum zakat madu dalam perspektif 

imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

d. Berapa nisab zakat pada madu menurut Yusuf Qardhawi ? 

e. Apakah ada haul pada zakat madu ? 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, 

maka penulis membatasi penulisan ini dengan zakat madu dalam perspektif 

imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi. Alasan penulis memilih pembahasan 

zakat madu karna zakat terdapat ikhtilaf diantara para ulama mazhab. 

Dan alasan penulis memilih pendapat dua orang imam. Karna imam 

Syafi’i merupakan ulama mazhab yang kehati-hatian sangat tinggi dalam 

menentukan ketetapan suatu hukum. Imam syafi’i tidak mewajibkan 

adanya zakat pada madu. Sedangkan alasan penulis memilih pendapat 

Yusuf Qardawi, karna pendapat Yusuf Qardawi menetapkan adanya 

kwajiban mengeluarkan zakat pada madu. Alasan lain, Yusuf Qardhawi 

merupakan ulama yang banyak mengkaji persoalan-persoalan 

kontemporer.  

3. Rumusan masalah 

a. Bagaimana hukum zakat madu dalam perspektif imam Syafi’i dan 

Yusuf Qardhawi ?  

b. Bagaimana metode istinbath hukum zakat madu dalam perspektif 

imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

c. Bagaimana analisa terhadap hukum zakat madu dalam perspektif  

imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum zakat madu dalam perspektif 

imam  Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum zakat madu dalam 

perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi ?  

c. Untuk mengetahui bagaimana analisa terhadap hukum zakat madu dalam 

perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardawi ?  

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mencapai 

ridha Allah SWT, serta untuk menambah ilmu, memperluas wawasan 

dan cakrawala berfikir husus bagi penulis di bidang kajian ilmu fiqh. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan pada program (S2) pada Fakultas Pascasarjana Studi 

Hukum Keluarga Konsentrasi Ahwal-Asy-syakhsiyah Universits 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan 

melatih serta mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang 

dipelajari penulis selama di bangku perkuliahan.  

D. Sistematika penulisan 

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap penelitian 

ini, penulis menyusun dalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut : 
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Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, 

Permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah), 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.  

Bab II :  Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjaun umum 

terhadap zakat dan madu. Yang terdiri dari: Pengertian zakat, sejarah perintah 

zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, benda-benda yang wajib zikati, 

asnaf zakat, hikmah zakat ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. 

Pengertian madu, ayat-ayat tentang madu, manfaat madu, zakat madu 

menurut para ahli. 

Bab III: Pada bab ini penulis akan membahas tentang metode 

peneitianb, yang terdiri dari: Jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, metode analisa data dan teknik penulisan.  

Bab IV: Pada bab ini penulis akan mebahas tentang zakat madu 

dalam perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi yang terdiri dari: biografi 

imam As-Syafi’i dan Yusuf Qordowi, perdidikan As-Syafi’i dan Yusuf 

Qordowi, karya-karya imam As-Syafi’i dan Yusuf Qordowi, dan metode 

istinbat imam As-Syafi’i dan Yusuf Qordowi. Pendapat imam As-Syafi’i dan 

Yusuf Qordowi tentang zakat madu, metode istinbath hukum imam As-

Syafi’i dan Yusuf Qordowi dalam masalah hukum zakat madu, dan analisa 

terhadap pendapat imam As-Syafi’i dan Yusuf Qordowi tentang hukum zakat 

madu. 

Bab V: Kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka 


