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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari bab-bab yang telah yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil

kesimpulan yang kiranya dapat dipahami, yakni:

1. Imam Syafi’i mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang bukan

menjadi penghalang tidak membayar zakat. Jika sebuah harta yang

dimiliki sudah mencapai nisab dan berlalu setahun wajiblah ia membayar

zakat, walaupun ia mempunyai hutang. Dahulukan membayar zakat baru

ia membayar hutangnya. Menurut beliau hutang bukanlah menjadi

penghalang kewajiban membayar zakat. Imam Ahmad Bin Hanbal

mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang maka ia tidak wajib

membayar zakat. Beliau mengatakan bahwa hutang menjadi penghalang

kewajiban membayar zakat. Membayar hutang lebih diutamakan dan

didahulukan dari pada membayar zakat. Jika setelah membayar hutang

harta yang dimiliki masih ada dan cukup senisab maka barulah ia

membayar zakat, jika tidak cukup senisab maka ia tidak wajib membayar

zakat.

2. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal

adalah hadis Nabi. Dalil yang digunakan Imam Syafi’i ialah hadis yang

menyatakan tentang seseorang membayar zakat hartanya dan ia

mempunyai hutang yang sama dari harta yang dimiliki. Dalil yang
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digunakan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal ialah bahwa apabila telah datang

bulan zakat, maka seseorang yang mempunyai hutang hendaknya

membayar hutangnya terlebih dahulu, kemudian baru membayar zakat dari

sisa harta yang dimiliki.

3. Istimbath hukum Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang

kewajiban membayar zakat bagi orang yang mempunyai hutang ialah

menggunakan hadis nabi. Faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat

dalam hal ini adalah dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami

zakat menurut syariat; apakah zakat itu seperti ibadah yang lain atau tidak.

Atau hanya sebuah kewajiban yang ditetapkan Allah SWT bahwa orang

fakir memiliki hak atas harta orang kaya.

B. SARAN

Untuk lebih lengkapnya penulis skripsi ini, penulis akan

memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami

masalah ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk

dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang. Mereka

yang saat ini enggan mengeluarkan zakat hartanya karena adanya

hutang, Jaganlah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengeluarkan

zakat karena ada hutang yang kita miliki, kita jadikan zakat itu sebagai

kewajiban sebagai mana sholat dan puasa, harta yang kita miliki

sebagai titipan dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan nanti
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dihadapan Allah. Jika harta yang kita miliki sampai setahun dan

mencapai nisab maka hendaklah kita membayar zakat.

2. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal

mengenai kewajiban membayar zakat bagi orang yang mempunyai

hutang ialah hadis Nabi. Kita bisa memilih dalil yang mana yang

hendak digunakan mengenai kewajiban zakat zakat bagi orang yang

berhutang. Ketika memilih pendapat Imam Syafi’i ada dalilnya, begitu

juga dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal.

3. Penelitian karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya, penulis

meminta kritik dan saran membagun dalam penulisan karya imiah ini,

semoga penelitian ini banyak bermanfaat untuk penulis secara khusus

dan masyarakat secara umum.


