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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan

dalam Al - Qur'an, Hadist dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu

rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal ini

menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam 1.

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan

banyak kebajikan. Menurtut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran

tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam

waktu tertentu dengan beberapa syarat 2.

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagaian (harta) yang

telah ditentukan dari harta tertentu, pada waktu tertentu dan dibagikan kepada

golongan orang – orang tertentu 3.

Zakat mal (harta) menurut syara’ adalah nama dari sejumlah harta yang

tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat - syarat

tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh)

1 Al - Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h., 1
2 Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al – Khusaini, Kifayatul Al – Akhyar Fi Hall

Ghayat Al – Ikhtishar, (Bairut: Darul Al – Kutub Al – Arabiyyah), h.,  172
3 Abdul Malik Kamal bin As – Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, (Jakarta:

Pustaka Azzam, 2006), h., 4
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disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do’a dari orang - orang yang

menerimanya4.

Dalam kitab Fathul Mu’in disebutkan zakat mal ( harta benda ) yaitu

zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalanya emas, perak,

binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan 5.

Bila kita melihat dari sumbersumber hukum Islam yang dikembangkan

dalam kitab - kitab fiqih, pada masa Rasulullah saw., zakat dikenakan pada

hal - hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen

atau dalam bentuk lainnya;

2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen

atau dalam bentuk lainnya;

3. Binatang ternak unta, sapi, domba dan kambing;

4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan;

5. Hasil pertanian;

6. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh;

7. Barang temuan 6.

Zakat perdagangan/tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas

kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Syarat barang dagangan

adalah ada dua yaitu:

4 Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, (Bairut : Darul Al –
Khair, 1991), h., 168

5 Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, Fath Al - Mu’in, (Bairut : Darul
Al – Fikri,tt), h., 34.

6 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Pustaka
Pelajar, 2001), h., 34
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a. Tindakan, adalah perbuatan membeli dan menjual;

b. Niat, adalah maksud untuk memperoleh keuntungan 7.

Dasar hukum tentang zakat tijarah adalah firman Allah Swt dalam surat

Al – Baqarah 267:
















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.(Q.S Al-Baqarah: 267) 8.

Dalam Hadist Rasulullah Saw bersabda :

ى  سَ وْ مُ نُ ان بْ مَ يْ لَ ا سُ نَ ثَـ دَ حَ انَ سَ حَ نُ بْ َىي ا حيَْ نَ ثَـ دَ حَ انَ يَ فْ سُ نُ بْ دُ اوُ دَ نُ بْ دُ مَّ ا حمَُ نَ ثَـ دَ حَ 

انَ مَ يْ لَ سَ نُ ب بْ يْ بَـ خُ َىن ثَـ دَ ب حَ دُ نْ جُ نُ ه بْ رَ مسَُ نُ بْ دُ عِ سَ نُ بْ رُ فَ عْ ا جَ نَ ثَـ دَ حَ دَ اوُ و دَ بُ اَ 

هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ نَّ اِ فَ دُ عْ بَـ مَّ اَ : الَ ب قَ دُ نْ جُ نُ ه بْ رَ مسَُ نْ ان  عَ مَ يْ لَ سُ هِ يْ بِ اَ نْ عَ 

7 Yusuf Qardawi, Fiqh Az - Zakah, Terjemah oleh Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera
Antar Nusa, 2004), h., 312

8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV.
Karya Insan Indonesia, 2004), h. 38
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9)رواه ابو داود (عِ يْ بَـ لْ لِ دُ عُ ي نَـ ذِ الَّ نَ ة مِ قَ دَ الصَّ جَ ِر خنُْ نْ ا اَ نَ رُ مُ اْ يَ انَ كَ مَ لَّ سَ وَ 

Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin Dawud bin Sufyan
berkata kepada kami, Yahya bin Hassan berkata kepada kami:
Sulaiman bin Musa -Abu Dawud- berkata kepada kami: Ja’far bin
Sa’d bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami: Khubaib bin
Sulaiman berkata kepadaku, dari bapaknya –Sulaiman–, dari
Samurah bin Jundu beliau berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya
Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah
(zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan”. (H.R Abu
Daud).

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At –

Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majjah dan hadits ini sohih :

نُ س بْ يْ قَـ نْ ل عَ ائِ وَ ِيب اَ نْ م عَ اصِ عَ نْ اس عَ يَّ عَ نُ ر بْ كْ و بَ بُ ا اَ نَ ثَـ دَ حَ : الَ اد قَ نَّ ا هَ نَ ثَـ دَ حَ 

ة رَ اسَ مَ سَ لْ ى اَ مَّ سَ نُ نُ حنَْ وَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ ا رَ نَ يْـ لَ عَ جَ رَ خَ الَ ة قَ زَ رَ غَ ِيب اَ 

ه قَ دَ الصَّ بِ مْ كُ عَ يْـ و ا بَـ بُ وْ شُ ع فَ يْ بَـ الْ انِ رَ ضُ خيَْ مثَْ اْالِ ان وَ طَ يْ الشَّ نَّ ار اِ جَ التُّ رَ شَ عْ ا مَ يَ : الَ قَ فَـ 

10)رواه الرتميذى(

Artinya: “Menceritakan kepada kami Hannad, dia berkata: menceritakan
kepada kami Abu Bakar bin Ayyas dari ‘Asyim dari Abu Wail dari
Qais bin Abu Gharazah dia berkata: Rasulullah Saw telah keluar
(berdagang) bersama kami dan kami menamainya  Al – Samasarah
(kelompok dagang), maka Rasulullah Saw. bersabda: Wahai Para
pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa kerap meliputi didalam
perdagangan, maka padulah (bersihkanlah) ia dengan zakat”. (HR.
At-Tirmidzi).

9 Abi Daud Sulaiman As - Sanjastani, Sunan Abu Daud, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif,
tt), h., 268

10 Al - Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, Sunan At -Tirmidzi,
(Beirut: Dar al - Arabi al - Ilmiyyah, tt), h., 570
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Juga hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkn oleh Bukhori

Muslim:

نِ عَ ادِ نَ الزّ ِىب اَ نْ عَ اءُ قَ رْ ا وَ نَ ثَـ دَ حَ صٍ فْ حَ نُ بْ ىُ لِ عَ نَ ثَ دَ حَ بٍ رِ حَ نُ بْ رُ يْـ هَ زُ َىن ثَـ دَ حَ وَ 

ى لَ عَ رَ مَ عُ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ ثَ عَ بَـ : الَ ه قَ رَ يْـ رَ هَ ِيب اَ نْ عَ جِ رَ عْ اْالَ 

ى لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ مّ عَ اسُ بَّ عَ الْ وَ دِ يْ لِ وَ الْ نُ ابْ دُ الِ خَ وَ لٍ يْ مجَِ نُ ابْ عَ نَ مَ : لَ يْ قِ ه فَ قَ دَ الصَّ 

هُ نَّ اَ الَّ اِ لٍ يْ مجَِ نُ ابْ مُ قِ نْ ا يَـ مَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ فَـ مَ لَّ وسَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ 

هُ دَ تَ عْ اَ وَ هُ اعَ رَ دْ اَ سَ بَ تَ احْ دِ ا قَ دً الِ خَ نَ وْ مُ لِ ظْ تَ مْ كُ نَّ اِ فَ لدٌ اِ ا خَ مَّ اَ وَ اهللاُ اهُ نَ عْ اَ فَ ْريٍ قِ فَ انَ كَ 

نَّ اَ تَ رْ عَ ا سَ مَّ اَ رُ مَ اعُ يَ الَ قَ ا ُمثَّ هَ عَ ا مَ هَ لُ ثْـ مِ ي وَ لِ عَ يَ هِ فَ اسُ بَّ ا العَ مَّ اَ وَ اهللاِ لِ يْ بِ سَ ِىف 

11)متفق عليه(هِ يْ بِ اَ وُ نْـ صِ لِ جُ الرّ مَّ عَ 

Artinya: "Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, bercerita Ali nin
Hafsin, menceritakan kepada kami Warqa dari Abu Zanad dari
A’raj, dari Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. mengutus Umar untuk menarik zakat. Lalu
dikatakan bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas,
paman Nabi saw. enggan mengeluarkan zakat. Lalu Rasulullah
saw. bersabda: Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah
pengingkaran terhadap nikmat, dahulu ia melarat, lalu Allah
menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kalianlah yang
menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan
peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan Abbas, maka
zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula zakat semisalnya.
Kemudian beliau bersabda: Hai Umar, tidakkah engkau merasa
bahwa paman seseorang itu mewakili ayahnya?”. (HR.
Bukhori Muslim)" .

Jumhur ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan

zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.

11 Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain  Muslim, Shohih Muslim, (Riyad: Darul Tayyibah,
1426 H), h., 436
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Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan. Mazhab

Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan:

1. Barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan

yang konkret, seperti dengan pembelian;

2. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan

perdagangan12.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat13:

1. Harta perdagangan itu mencapai nisab;

2. Mencapai waktu satu tahun;

3. Niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkrit.

Karena semata niat saja dianggap tidak cukup;

4. Parta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban

zakat perdagangan14:

1. Zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian

dan buku – buku, tetapi dengan nilai dan harganya;

2. Barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau

pergantian barang – barang, misalnya melalui pembelian, bukan

merupakan hasil warisan, hibah dan yang sejenisnya;

3. Niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang –

barang tersebut;

12 Din Hafifudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.,
45

13 Ibid.,
14 Ibid.,
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4. Nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat

dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli;

5. Bagi yang menimbun barangnya (muhtakir) harta yang

diperdagangkan mesti mencapai nisab atau lebih, sedangkan untuk

yang memutarkannya (mudzir), zakat perdagangan sudah menjadi

wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

Mazhab Syafii menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat

perdagangan15:

1. Barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan

bukan melalui (misalnya) kewarisan;

2. Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan

tukar – menukar berlangsung atau ketika berada dimajelis akad, dan

jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan;

3. Barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan

diri sendiri (qunyah);

4. Mencapai watu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta

atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak

menjadi uang yang kurang dari nisab 16.

Namun Ibnu Hazm salah satu pengikut mazhab Zahiri mempunyai

pendapat yang berbeda, bahwa Ibnu Hazm mengatakan tidak ada perintah

tentang zakat tijarah/perdagangan, sehingga tidak ada kewajiban untuk

15 Ibid.,
16 Ibid., h., 46
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membayarnya. Pendapat Ibnu Hazm ini tertuang dalam kitabnya Al -

Muhalla, sebagai berikut :

ضِ وْ رُ عُ ِىف ةَ اَ ن زكَ ى اَ لَ عَ لَّ دُ ايَ مَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ ن رَ عَ حَّ صَ دْ قَ وَ 

سٍ مخَْ نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ سَ يْ لَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ل اهللاِ وْ سُ رَ نْ عَ حَّ صَ دْ قَ هُ نَّ اَ وَ هُ ة وَ ارَ جَ التِّ 

ة اَ الزكَّ طَ قَ اسَ هُ نَّ اَ ة وَ قَ دَ صَ لِ بِ اْالِ ن َ ود مِ س ذُ مخَْ نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ َال ة وَ قَ دَ صَ قِ رَ الوَ ن مِ اقٍ وَ اَ 

بَ جَ وْ اَ نْ مَ فَ بّ احلُ ر وَ مَ التَّ نَ ق مِ سَ وْ ة اَ سَ مخَْ نَ وْ ا دُ مَّ عِ وَ مِ نَ الغَ نَ مِ ْنيَ عِ بَ رْ االَ نَ وْ ا دُ مَّ عِ 

ا اة ِممَّ كَ الزَّ مِ الَ السَّ هِ يْ لَ عَ هٌ نْ ى عَ فِ انَ مَ لِّ كُ ا ِىف هَ بُـ يْ جِ وْ يُـ هُ نَّ اِ ه فَ ارَ جَ ض التِّ وْ رُ عُ اة ِىف كَ َز 

17انَ رْ كَ ذَ 

Maksudnya: “Sungguh Rasulullah Saw. telah membatasi zakat, bagaimana
kalian mewajibkan zakat atas tijarah, bukankah Rasulullah Saw.
telah membatasi zakat pada jenis - jenis harta tertentu, yaitu
emas, perak, hewan ternak (unta, sapi, kambing, dan hasil bumi
(gandum dan kurma), barang siapa yang mewajibkan zakat
tijarah, maka sesungguhnya dia mewajibkan dari setiap apa yang
dilarang dari Nabi Saw. tentang zakat, sebagaimana zakat yang
telah kami sebutkan”.

Pendapat Ibnu Hazam ini juga disebutkan di dalam kitab Shahih Fiqih

Sunnah bahwa tidak ada zakat padanya (barang dagangan). Ini adalah

pendapat madzhab Dzahiriyyah dan orang-orang yang mengikutinya seperti

Syaukani, Shadiq Khan. Pendapat mereka berdasarkan perkataan Ibnu

Hazam, ia mendukungnya didalam Al-Muhalla. Penjelasan mereka panjang

17 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm , Al - Muhalla, (Mesir: Idaraoh Lit
- tobaatil Muniriyyah, 1432 H), Jus III, h., 238
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lebar dalam menolak pendapat jumhur ulama dan pendapat ini tidak dapat

diterima18.

Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan atau

uraikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: " Analisis Pendapat Ibnu Hazm

Tentang Zakat Barang Yang Diperdagangkan " .

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas,

maka penulis membatasi penelitian ini kepada analisis pendapat Ibnu Hazm

tentang zakat barang yang diperdagangkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa

pokok permasalahan yang akan dirumuskan yang menjadi rumusan masalah

yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazam tentang zakat barang yang

diperdagankan ?.

2. Apa alasan Ibnu Hazam bahwa barang yang diperdagangkan tidak wajib

dizakati dan bagaimana metode istinbat yang digunakan Ibnu Hazam

dalam menentukan hukum zakat barang yang diperdagangkan ?.

18 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), h., 86
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazam tentang zakat barang yang

diperdagankan.

2. Untuk mengetahui alasan Ibnu Hazam bahwa barang yang

diperdagangkan tidak wajib dizakati dan bagaimana metode istinbat yang

digunakan Ibnu Hazam dalam menentukan hukum zakat barang yang

diperdagangkan.

E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri

adalah sebagai berikut:

1. Terutama sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah

(S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk mengetahui analisa pendapat Ibnu Hazm tentang zakat barang

yang diperdagangkan.

3. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan ini.
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F. Metode Penelitian

Adapun metode Penelitian dengan judul analisa pendapat Ibnu Hazm

tentang zakat barang yang diperdagangkan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),

suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara

mempelajari buku –buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada

relevansinya dengan ruang lingkup pembahasaan19

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian  ini adalah analisis pendapat Ibnu

Hazm tentang zakat barang yang diperdagangkan.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini

ada 2 (dua) macam:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum Primernya adalah Kitab Al-Muhalla

karangan Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm sendiri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Yaitu: Sahih Fiqih sunnah lengkap

Karangan Abu Malik Kamal bin As- Sayyid  Salim,  Fiqih lima mazhab

19 Bambang sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,
2009), h, 184
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karangan Muhammad Jawad Mughniyyah, bidayatul mujtahid Karangan

Ibnu Rusyd dan kitab – kitab fiqih lainnya.

4. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode

pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya

penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

a. Metode Diskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan dengan cara

mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang

dipilih dari persepsi subyek20. Metode ini di gunakan terutama pada

pandangan Ibnu Hazm mengenai zakat barang yang diperdagangkan.

b. Metode Conten Analisis yaitu metode yang di gunakan untuk

mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis

terhadap apa yang diselidiki 21. Metode ini akan penulis gunakan

dalam Bab IV mengenai pendapat ibnu Hazm Tentang konsep dan

alasan pendapat Ibnu Hazm tentang zakat barang yang

diperdagangkan.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

 Deduktif

20 Seojono dan Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan),
(Jakarta: Rieneka Cipta,1999), h. 23

21 Noeng Muhaadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogysksrta: Rake Sarasin,
1991), h. 49
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Dengan metode ini, penulis memaparkan data - data yang

bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data

yang khusus.

 Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data - data yang

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan

menjadi data yang umum.

 Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang

dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa

dengan menarik kesimpulan .

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu

dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis

ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab

dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

B. Batasan masalah

C. Rumusan masalah

D. Tujuan Penelitian
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E. Kegunaan penelitian dan manfaat penelitian

F. Metodologi penelitian

G. Sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI IBNU HAZAM

A. Riwayat hidup

B. Pendidikan dan Guru – guru

C. Karya - karyanya.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian zakat

B. Dasar hukum zakat

C. Pembagian Zakat

D. Syarat-syarat zakat Mal

E. Hikmah Zakat.

BAB IV PENDAPAT IBNU HAZAM TENTANG ZAKAT

HARTA YANG DIPERDAGANGKAN

A. Pendapat Ibnu Hazam Tentang Zakat Perdagangan.

B. Metode istinbat yang digunakan Ibnu Hazam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pesan – pesan

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN – LAMPIRAN


