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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

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 1.

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang

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

golongan orang-orang tertentu 2.

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)

disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do’a dari orang - orang yang

menerimanya3.

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 4.

1 Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al – Khusaini, Kifayatul Al – Akhyar Fi Hall
Ghayat Al – Ikhtishar, (Bairut: Darul Al – Kutub Al – Arabiyyah), h.,  172

2 Abdul Malik Kamal bin As – Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), h., 4

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

4 Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, Fath Al - Mu’in, (Bairut : Darul
Al – Fikri,tt), h., 34.
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Dasar hukum tentang zakat Mal adalah firman Allah Swt dalam surat

At-Taubah ayat 103 :









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 At – Taubah: 103) 5.

Adapun syarat-syarat wajib zakat mal (zakat harta) adalah sebagai

berikut:

1. Islam, bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Dan zakat itu

adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka

menurut pendapat yang shalih, bahwa harta bendanya di berhentikan

(dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia

kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi

Islam ,maka tidak wajib zakat 6.

2. Baligh dan berakal, maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan

membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya.

Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil 7.

5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV.
Karya Insan Indonesia, 2004), h. 38

6 Syaikh Muhammad Qasim Al – Ghazi, Fathul Qorib Al - Mujib, (Bairut: Tabub’ul
Bimutabaah, 1922), h., 22

7 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Libanon: Darul Al – Fikri, 1983), Jilid. I.,  h., 283
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3. Merdeka, zakat itu tidak wajib bagi budak. Dan adapun budak muba’ah

(budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya

mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian

dirinya merdeka 8.

4. Milik Penuh, harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara

penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut

didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat

Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-

cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara

yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta

tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada

yang berhak atau ahli warisnya.

5. Sudah mencapai 1 nishab, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah

tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai

nishabnya terbebas dari zakat.

6. Sudah mencapai genap Satu Tahun (Al-Haul), maksudnya adalah

seandainya kurang dari satu tahun maka tidak ada kewajiban

mengeluarkan zakat 9. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta

simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah - buahan dan rikaz

(barang temuan) tidak ada syarat haul.

8 Syaikh Muhammad Qasim Al – Ghazi, Loc.Cit.,
9 Ibid.,
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Diantara salah satu syarat zakat mal adalah baligh dan berakal. Maka

anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat 10. Karena orang

gila dan anak kecil termasuk orang-orang yang terbebas dari hukum,

sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam haditsnya :

قَ يْ فِ يَ ىتَّ حَ نِ وْ نُـ جْ مَ الْ نِ عَ وَ غَ لُ بْـ يَـ ىتَّ حَ ِيبِ الصَّ نِ عَ وَ طَ قَ يْـ تَـ سْ يَ َىت حَ مِ ائِ النَ نِ عَ ةٍ ثَ الَ ثَ نْ عَ مِ لَ قَ الْ عَ فِ رُ 
11(رواه ابو داود )

Artinya: "Hukum dibebaskan atas tiga hal yaitu orang yang tidur sampai dia
bangun, anaka kecil samapai dia dewasa dan orang gila sampai dia
waras". (H.R Abu Daud).

Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Mazhab yaitu Imam Abu

Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi Imam Syafii

berpendapat lain didalam kitabnya Al-Umm. Bahwa Anak kecil dan orang gila

wajib mengeluarkan zakat mal 12.

Pendapat Imama Syafi’i tertuang dalam kitabnya Al - Umm, sebagai

berikut :

او معتوها او دقة على كل مالك تام امللك من األحرار وإن كان صبّياقال الشافعى وجتب الص
الزم ماله بوجه من الوجوه ب ىف مال كل واحد منهم مبينهم كما جيق ىف ذلكرت فاامراة  ال 

والناض عكان ىف املاشية والزر سواءيه أو ولد زمن حمتاج و و نفقه على والدجناية أو مرياث أ
13زكاة الفطروالتجارة و 

Artinya: "Imam Syafi’i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka,
yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak
kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki
kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini
sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah
lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun

10 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Loc.Cit.,
11 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Riyad: Darul Al – Fikri, tt), h.,106
12 Abdurrahman Al - Jaziri, Al - Fiqh ‘Ala Mazahibil Al - Arba’ah, (Bairut: Darul Al-

Fikri, tt), h., 905 - 106
13 Muhammad bin Idris Al - Syafi'i, Al - Umm, (Beirut Lebanon: Dar al – Fikri, t.t.), Juz.

II, h., 28
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anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman,
perdagangan maupun zakat fitrah".

Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan atau

uraikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "ANALISIS PENDAPAT

IMAM SYAFI’I TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT HARTA BAGI

ANAK KECIL DAN ORANG GILA" .

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas,

maka penulis membatasi penelitian ini kepada analisis pendapat Imam Syafi’i

tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

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 Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta bagi

anak kecil dan orang gila?.

2. Bagaimana metode Istinbat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta

bagi anak kecil dan orang gila ?.

3. Bagaimana analisa pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta

bagi anak kecil dan orang gila ?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban

zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

2. Untuk mengetahui bagaimana metode Istinbat Imam Syafi’i tentang

kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Imam Syafi’i tentang kewajiban

zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri

adalah sebagai berikut:

1. Terutama selain ilmu yang diperoleh penulis selama duduk di dalam

bangku perkuliahan dan juga untuk menyelesaikan tugas penelitian akhir

kuliah sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah

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

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk mengetahui analisis Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta

bagi anak kecil dan orang gila.

3. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan ini.

4. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut

ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur

bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Dengan mengadakan penelitia ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan khazanah keilmuan serta cakrawala dalam berfikir penulis secara
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pribadi, terutama dalam melakukan dan mengadakan karya tulis ilmiah

dan umumnya para pembaca.

F. Metode Penelitian

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 pembahasaan14, yaitu yang

berkaitan dengan pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta

bagi anak kecil dan orang gila.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian  ini adalah analisis pendapat Imam

Syafi’i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

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-Umm

karangan Imam Syafi’i sendiri.

b. Bahan Hukum Sekunder

14 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,
2009) h, 184
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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 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 cara

mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih

dari persepsi subyek15. Metode ini digunakan terutama pada pandangan

Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang

gila.

b. Metode Conten Analisis yaitu metode yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis

terhadap apa yang diselidiki 16. Metode ini akan penulis gunakan

dalam Bab IV mengenai pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban

zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

5. Metode Penulisan

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

16 Noeng Muhaadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991),
h. 49



9

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang

bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data

yang khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data - data yang

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi

data yang umum.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang

dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa

dengan menarik kesimpulan .

6. 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 IMAM SYAFI’I

A. Riwayat hidup

B. Pendidikan dan Guru-guru

C. Karya-karyanya.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian zakat Mal

B. Dasar hukum kewajiban zakat Mal

C. Rukun-rukun zakat Mal

D. Syarat-syarat zakat Mal

E. Jenis-jenis Zakat Mal

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta

bagi anak kecil dan orang gila.

B. Metode Istinbat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat

harta bagi anak kecil dan orang gila.

C. Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat

harta bagi anak kecil dan orang gila.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
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