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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah 

mengutus Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan agama yang hak 

memberi  petunjuk kepada segenap manusia kejalan kebaikan terutama mengenai 

zakat. Dimana zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus di penuhi 

oleh umat Islam. Zakat ini terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal yang pada 

tujuannya untuk mensucikan harta yang kita miliki karena boleh jadi di dalam 

harta kita  ada juga harta orang lain. Olehnya itu, kita di wajibkan untuk 

membayar zakat agar hubungan kita sesama  kaum Muslim lebih  dekat dan saling 

menyayangi dalam sesamanya. 

Adapun salah satu utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut 

demikian, karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki 

dimensi spiritual tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial 

bagi kaum Muslim yang kaya ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul 

(waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk memeratakan 

kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah 

penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan 

dalam format yang benar selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.  
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Begitu juga Islam diyakini memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap 

persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan bagi semua umat 

manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan 

fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui 

realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas 

persaudaraan. Zakat merupakan kewajiban dan ibadah maliyah (materi), 

sebagaimana ia adalah salah satu rukun Islam, barang siapa ia mengingkarinya ia 

menjadi kafir karena telah mengingkari sesuatu yang secara dharuri harus 

diketahui dalam agama. Barang siapa mencegah diri dari membayarnya, maka ia 

termasuk orang yang bermaksiat dan wajib bertaubat dan membayarnya secara 

benar dengan penuh kesadaran sebelum ia meninggal.1  

 Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan 

dimasyarakat. Hal ini mengingat, tidak semua orang mampu terlibat dalam 

aktivitas ekonomi (jompo dan cacat tubuh). Dengan kata lain, adalah sunnatullah 

jika didunia ini ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Dalam Islam kebutuhan 

memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian 

kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari 

dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi. Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang 

harus disediakan oleh otoritas sosial dan negaranya. Ini artinya, kewajiban 

                                                           
1http://Tiachaiilot.Blogspot.Com/2012/12/Makalah-Zakat,(diakses tanggal 13 oktober 

2014). 

http://tiachaiilot.blogspot.com/2012/12/Makalah-Zakat
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menyisihkan sebagian harta bagi si yang berkecukupan untuk mereka yang 

kekurangan adalah merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka.2 

Adapun zakat menurut syara‟ itu wajib (dikeluarkan dari) harta. Karena 

zakat suat mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan dan 

hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan 

yang miskin dan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari 

pihak penerima (mustahiq) maupun dari pihak pemberi (muzakki).  

Oleh sebab itu zakat harta yang diberikan oleh orang kaya kepada orang 

miskin, pada hakikatnya milik Allah dengan zakat itu seolah-olah harta itu 

diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu 

fakir miskin.  

Maka dari itu membayar zakat sangat penting bagi Muslim, agama Islam 

sangat menganjurkan kepada umat Muslim untuk menjadi dermawan dalam 

membelanjakan setiap kekayaan. Dengan demikian, dalam menjalankan 

kewajiban zakat umat Muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa 

aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan 

pengeluarannya tidak dikurangi.3 

Oleh sebab itu orang Muslim wajib hukumnya mengeluarkan zakat yang 

mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum 

Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh 

sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu.  
                                                           

2
 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, (Jakarta: kencana prenada media group, 2006), Hal, x. 
3 Arief Mufraini, Ibid., Hal, xi. 
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Dengan demikian zakat masuk dalam ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) 

yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah, 

sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Orang yang enggan 

mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Di akhirat 

dia akan mendapatkan siksaan yang pedih.4 

Akan tetapi apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik akan meningkatkan 

kualitas keimanan yang baik serta membersihkan, menyucikan jiwa dan 

mengembangkan serta mendapat berkah harta yang dimilikinya tersebut. Jika 

dikelola dengan baik dan amanah, zakat tersebutakan mampu meningkatkan 

kesejahteraan umat, serta meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi 

pemerataan ekonomi.  

Dengan demikian, adapun yang menekuni kajian tentang zakat salah 

satunya Yusuf Al-Qardhawi yang menulis secara khusus kitab fiqh al-zakah 

(hukum zakat). Dalam kitab tersebut, disamping mengemukakan argumen yang 

merujuk kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah, dia juga menampilkan sumber-sumber 

yang terdapat dari berbagai kitab dan berbagai disiplin ilmu lainnya.5 

Pada dasarnya saham dan obligasi ini termasuk sistem ekonomi modern dan 

masih sedikit penulis yang membahasnya dalam pandangan Yusuf Qardhawi. 

Sebelum berbicara tentang saham dan obligasi menurut pandangan Yusuf 

                                                           
4
 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008),  Hal, 91. 
5 Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial, (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), Hal, 67. 
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Qardhawi, tentunya lebih dahulu harus difahami tentang apa seluk beluk saham 

dan obligasi itu menurut ilmu ekonomi walaupun secara singkat. 

Saham dan obligasi ini dua masalah yang terdapat persamaan dan 

perbedaan. Akan tetapi persamaannya antara saham dan obligasi ini keduanya 

merupakan surat berharga yang hanya dapat diperoleh di pasar modal dengan 

jalan membeli.  

Dari masing-masing saham dan obligasi tersebut mempunyai harga nominal 

pada saat dikeluarkannya dan mempunyai harga pasar. Sesuai dengan mekanisme 

dan hukum pasar jika permintaan banyak dan barang sedikit maka harga saham 

akan naik, sedangkan jika barang banyak dan penawaran sedikit maka turunlah 

harga. Dan masih banyak lagi faktor internal maupun external yang dapat 

mempengaruhi harga  saham dan obligasi, diantaranya keadaan atau hal-hal yang 

melatarbelakangi kondisi perusahanaan yang mengeluarkan surat berharga itu 

juga sangat berpengaruh terhadap harga saham. Namun besar kecilnya 

keuntungan riil untuk saham dan tingkat bunga riil untuk obligasi. Demikian juga 

dengan situasi ekonomi, polotik dan keamanan nasional maupun global amat 

sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham dan bunga yang 

ditawarkan obligasi.   

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat saham dan juga obligasi adalah 

harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemiliknya mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualannya sama seperti barang dagangan lainnya. 
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Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan 

sekaligus merupakan objek zakat.6 

Disamping itu menurut Yusuf Qardhawi dalam buku hukum zakat, bahwa 

zakat saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan 

terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah 

perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pembawanya 

untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu 

pula.7 

Mengenai hal ini, saya melihat apabila zakat saham perusahaan-perusahaan 

dagang itu perusahaan yang modalnya terletak didalam bentuk barang yang 

diperjualbelikan dan materinya tidak tetap maka zakatnya itu dipungut dari saham 

yang sesuai dengan harga yang sekarang berlaku dipasaran  dan ditambah dengan 

keuntungan yang zakatnya sebesar 2,5% setelah nilai peralatan masuk dalam 

saham. Sedangkan jika obligasi belum dapat mencairkan uang obligasinya apabila 

belum genap satu tahun maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu zakat obligasi 

wajib dikeluarkan apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau 

lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. 

Jadi baik zakat saham dan obligasi ini keduanya merupakan surat berharga 

yang hanya dapat diperoleh dipasar modal dengan jalan membeli. Dengan 

demikian pemilik ingin mendapatkan keuntungan yang berupa selisih harga antara 

harga yang tertulis dengan harga pasar dikemudian hari karena keduanya 

digunakan dalam transaksi antara orang-orang seperti barang yang digunakan 
                                                           

6 Didin Hafidhuddin,  Zakat Dalam Perekonomian Modern, (jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), Hal, 104. 

7 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), Hal, 490. 
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sebagai alat jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai 

diinginkan perusahaan tersebut. 

Dengan begitu hubungan saham dan obligasi dengan zakat yaitu saham dan 

obligasi sama-sama mendapatkan keuntungan, 2,5%  dari  keuntungan tersebut 

wajib dizakati, apabila sudah mencapai haulnya.  

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti tentang pemikiran 

Yusuf Qardawi. Oleh karena itu skripsi ini diberi judul “Zakat Saham Dan 

Obligasi Menurut Pandangan Yusuf Qardawi Dalam Kitab Fiqh Zakat”. 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana zakat saham 

dan obligasi menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh zakat. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan diatas diharapkan penelitian ini mencapai tujuan sebagai 

berikut: Untuk mengetahui zakat saham dan obligasi menurut pandangan 

Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh zakat. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis  

Tulisan ini bemberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman dan 

wawasan yang lebih mendalam serta menerapkan pengetahuan yang 
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telah diperoleh pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini bisa menambah bahan kajian atau pustaka untuk 

penelitian dan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsi 

pengatahuan bagi akademisi. 

 
E. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab secara rinci 

dapat penulis kemukakan bahwa sistematika pembahasan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Adapun sistematika penulisan ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang 

meliputi pengertian zakat, orang yang berhak menerima zakat, 

macam-macam zakat, syarat-syarat wajib zakat, tujuan zakat, manfaat 

zakat, pengertian saham dan obligasi, segi-segi saham, jenis-jenis 

obligasi, serta manfaat saham dan obligasi. 

BAB II I METODELOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan ruang lingkup penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
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pengumpulan data, teknik analisis data, tinjauan pustaka, serta 

sistematika penulisan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian zakat 

saham dan obligasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Dalam bab ini penulis 

akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian terkait permasalahan 

tentang zakat saham dan obligasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian zakat 

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi syarat wajib zakat yaitu 

Islam, merdeka dan memiliki satu nisab dan haul, Zakat adalah utang kepada 

Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus 

diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharap Ridha-nya.8 

Sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik 

sudah melampaui dua belas bulan qamariyah atau satu tahun.9 

Zakat berkaitan erat dengan persoalan yang berhubungan antara keyakinan 

dan harta atau keyakinan seseorang. Zakat secara mutlak diarahkan pada jiwa 

seseorang lazimnya disebut dengan qalbu (hati), sedangkan harta (kekayaan) 

merupakan salah satu fasilitas hidup seorang dalam menjalani hidup sebagai 

manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan generasi penerusnya. 

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan 

keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang 

kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial maupun hidup sendiri tanpa 

memperhatikan kehidupan orang lain.10 

Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan 

itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya 

                                                           
8 Sri Nurhayati dan Wasilah,  Akuntansi Syariah Di Indonesia,  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), hal, 258. 
9 Sri Nurhayati dan Wasilah, Ibid, hal, 258. 
10 Abdurracman Qadir,  zakat Dalam Dimensi mahdah dan sosial, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001),  hal, 55. 

10 
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sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan 

suatu kewajiban yang abadi.11 

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan 

jiwanya dari jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit 

kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam 

hartanya itu. 12 

Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit 

dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat benteng yang 

melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang 

dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.13 

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan Isim Masdar, yang 

Secara etemologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah terpuji 

dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.14 

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, 

penertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau 

badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya.15 

 

 

                                                           
11 Abdurracman Qadir,  Ibid, hal, 55. 
12 M. Ali Hasan,  Zakat, Pajak, Asuransi Dan lembaga keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996),  hal, 1. 
13M. Ali Hasan,  Ibid, hal, 1. 
14 Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,  (Jakarta: Kencana, 2002), hal, 345. 
15 Mardani,  Ibid, hal, 345. 
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Telah dijelaskan dalam kitab suci al-Quran yang berbunyi:  

                            
       

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.(QS. at-Taubah/9:103)” 

 
Allah telah menjelaskan zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan 

cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan menyebutkan bahwa zakat itu 

menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan 

harta benda mereka. 

Dalam al-Quran menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat 

yang berbunyi: 

                      

                  

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang 
lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah 
orang-orang beruntung.”(QS. ar-Ruum/30:38).  
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Dalam surah at-Taubah/9: 60 juga menjelaskan orang-orang yang berhak 

menerima zakat yang berbunyi: 

                         

                           

      

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  
(QS. at-Taubah/9: 60). 
 

Abu Said Alkhudri ra. Mengatakan, “Rasulullah saw bersabda: 
“Tidak dihalalkan makan shadakah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: 
Bagi Amil (panitia yang menyelenggerakan zakat) atau seorang yang membeli 
barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak 
utangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fisabillillah atau seorang 
miskin yang di sedekahi  atau diberi zakat lalu menghadiakannya kepada orang 
yang kaya”. (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disyakan oleh 
Alhakim)16 
 
 
B. Orang yang berhak menerima zakat. 

Fakir dan Miskin menurut imam tiga mazhab.17 

1) Orang Fakir: mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak 

dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala 

keperluan pokoknya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

                                                           
16Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Bulughul Maram, (Surabaya:Balai Buku,1992) 

Hal, 307. 
17 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hal, 523. 
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2) Orang Miskin: orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam 

memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggug jawabnya akan 

tetapi sepenuhnya tercukupi. 

Pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir, 

yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. 

Sedangkan yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, 

tapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.18 

Di dalam al-Quran Allah berfirman: 

                         

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”(QS. al-Isra/17:26) 
 
3) Pengurus zakat atau amil zakat: orang atau lembaga yang mendapat tugas 

untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para Muzaki, 

menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada 

Mustahiknya.19 

Sedangkan tugas-tugas amil zakat adalah: yang pertama, melakukan 

pendataan Muzaki dan Mustahik, melakukan pembinaan, menagih, 

mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan Muzaki saat menyerahkan 

zakat kemudian menyusun menyelenggarakan sistem administratif dan 

manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.  

                                                           
18 Yusuf Qardawi, Op.,Cit, hal, 511. 
19 M. Arief Mufraini,  Akuntansi Dan Manajemen Zakat, (Jakarta: kencana, 2006), hal, 194. 



15 

 

Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta Mustahik dan 

Muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat 

distribusinya.20 

Syarat Amil Zakat.21 

a) Hendaknya dia seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum 

Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. 

b) Hendaklah petugas zakat itu seorang Mukallaf yaitu orang dewasa 

yang sehat akal fikirannya. 

c) Petugas zakatnya hendaknya orang yang jujur. 

d) Memahami hukum-hukum zakat. 

e) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

f) Amil zakat disyaratkan laki-laki. 

g) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang 

hamba. 

4) Muallaf: orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun 

demikian dari substansi tersebut, para ahli fiqh banyak memberikan 

masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian 

Muallaf itu sendiri.22 

Macam-macam golongan Muallaf.23 

a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok 

serta keluarganya. 

                                                           
20 M. Arief Mufraini, Op.,Cit, hal, 195. 
21 Yusuf Qardawi, Op.,Cit, hal, 551. 
22 M. Arief Mufraini, Op.,Cit, hal, 204. 
23 Yusuf Qardawi, Op.,Cit, hal, 63.  
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b) Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Dengan harapan 

dapat mencega kejahatannya. 

c) Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan 

agar bertambah mantap keyakinannya masuk Islam. 

d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang 

mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka 

bagian zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka memeluk 

Islam. 

e) Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh dikalangan 

kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian 

dari zakat dengan harapan imannya menjadi mantap dan kuat.  

5) Memerdekakan budak  

Dalam fiqh klasik yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian 

seorang Muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada 

majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak 

belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak 

belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan 

atas dirinya tersebut.24 

Cara membebaskan budak (Riqab).25 

a) Menolong budak Mukatab yaitu budak yang telah ada perjanjian dan 

kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan 

harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaskanlah ia. 

                                                           
24 Arief Mufraini, Op.,Cit, hal, 200. 
25 Yusuf Qardawi, Op.,Cit, hal, 587. 
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b) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama 

dengan temannya membeli seorang budak kemudian 

membebaskannya, atau penguasa membeli seorang budak dari harta 

zakat yang diambilmya, kemudian ia membebaskanya. 

6) Orang Berhutang (al-gharimin): al-gharimin berasal dari kata gharim yang 

berarti orang yang berhutang. Sedangkan Imam Maliki, Syafi‟i dan Ahmad 

menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua 

golongan, yaitu; Pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk 

kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarga. Kedua, kelompok orang yang 

berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, orang yang 

terpaksa utang karena mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang 

bertengkar, sedangkan untuk menyelesaikanya membutuhkan dana yang 

cukup besar.26 

Kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, yang terpaksa 

berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaannya tersebut. Misal, 

yayasan sosial memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang 

fakir, panitia pembagunan Masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren, 

dan lain sebagainya. 

7) Pada Jalan Allah (Sabilillah). 

Menurut mazhab Syafi‟i bahwa Sabilillah itu adalah para sukarelawan di 

medan perang yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, 

atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang tidak 

                                                           
26 M. Arief Mufraini, Op.,Cit, hal, 206. 



18 

 

termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan suka 

relawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani kuat dan sehat, 

maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara Muslim, 

dan bila tidak, mereka bekerja pada pekerjaan asalnya.27 

8) Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 

mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibnu sabil menurut jumhur 

ulama adalah kiasan untuk Musafir yaitu orang yang melintas dari suatu 

daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya Ath-Thariq/jalan. 28 

Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (Ibnu Sabil) karena 

tetapnya di jalan itu. Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujahid, ia 

berkata: “Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat. Walaupun ia kaya, apabilah 

ia terputus bekalnya.”  

Allah telah menjadikan sebagai landasan hukum yang tepat bahwa 

Ibnu Sabil berhak untuk menerima zakat, yang berbunyi:  

                          

                        

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahuinya. (QS. al-Baqarah/2:215) 
 
 
 
 
                                                           

27M. Arief Mufraini,  Op.,Cit, hal, 210. 
28 Yusuf Qardawi,, Op.,Cit, hal, 645. 
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C. Tujuan zakat 

Tujuan yang disyariatkannya zakat diataranya adalah agar harta itu tidak 

beredar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam al-Quran yaitu: 

Di dalam al-Quran Allah berfirman yang berbunyi: 

                             

                         

                             

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang Kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-
Hasyr/59:7)  
 

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi dari Ibnu Abas menurut 

Bukhari dan Muslim: 

“Sesunggunya Allah telah mempardukan kepada mereka shadaqah (zakat) atas 

harta mereka; diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk 

orang-orang miskin diantara mereka.”(HR. Bukhari dan Muslim).29 

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan zakat yaitu:30 

1) Tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi atau bagi yang mengeluarkan 

zakat (Muzaki). 

                                                           
29 Zainal Abidin, 530 Hadits Sahih Bukhari-Muslim, (Jakarta:Rineka Cipta,  2011),  hal, 96. 
30 Mardani,   Op.,Cit, hal. 352-353. 
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a) Zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir. 

b) Zakat mendidik berinfak dan memberi. 

c) Berakhalak dengan akhlak Allah. 

d) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. 

e) Zakat mengobati hati dari cinta dunia. 

f) Zakat mengembangkan kekayaan batin. 

g) Zakat menarik rasa simpati/cinta 

h) Zakat mensucikan harta, tetapi zakat tidak menyisihkan harta yang 

haram. 

i) Zakat mengembangkan harta. 

2) Tujuan zakat dan dampaknya bagi penerima atau biasa disebut dengan 

Mustahik. 

a) Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan. 

b) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki. 

3) Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat 

a) Zakat dan tanggung jawab sosial 

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong 

orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang yang lemah, 

seperti fakir, miskin , orang yang berhutang dan Ibnu Sabil. 

b) Zakat dan aspek ekonominya. 

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta 

kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari 
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mereka. Jelas sekali pada zakat mata uang, dimana Islam melarang 

menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. 

c) Zakat dan tegaknya jiwa umat. 

Zakat mempunyai sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan 

akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam, 

dibangunnya dan dibedakanya dengan  kepribadiannya. 

 
D. Macam-macam zakat  

Macam zakat ada dua yaitu: 31 

a) Zakat Mal atau zakat harta 

Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib 

dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah mempunyai 

jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu atau zakat yang 

boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil 

perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil 

temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-

masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.32 

b) Zakat fitrah 

Pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap Muslim yang 

mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam 

dan hari raya Idul Fitri . 

 
 

                                                           
31 Muhamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf , (Jakarta: universitas 

indonesia,1988),  hal, 42. 
32 Sri Nurhayati dan Wasilah, Op.,Cit, hal, 261. 
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E. Benda-benda yang wajib dizakati 

Benda yang wajib dizakati.33 

1) Binatang ternak. 

2) Emas perak. 

3) Biji makanan yang menyenangkan. 

4) Buah-buahan. 

5) Harta perniagaan. 

 
F. Sayarat-syarat yang wajib dizakati 

Syarat-syarat wajib zakat antara benda yang wajib dizakatkan adalah 

sebagai berikut; 

1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik atau halal. 

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara 

mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena 

Allah tidak akan menerimanya.34 

Firman Allah SWT yang berbunyi:  

                         

                       

           

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 

                                                           
33 Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994), hal, 30. 
34 Didin Hafidudin,  zakat dalam perekonomian modern,  (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002),  hal, 21. 
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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/2:267) 

 
2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan 

seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian 

saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama 

orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang, atau tidak 

berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban 

zakat.35 

3) Milik penuh yaitu harta tersebut berada di bawah. Kontrol dan di 

dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama 

bahwa harta itu di bawah harta yang berada ditangan pemiliknya, di 

dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat 

menikmatinya.36 

4) Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nisab, 

yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban 

zakat.37 

5) Sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, perternakan, emas dan 

perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh 

Muzaki dalam tenggang waktu satu tahun.38 

 

                                                           
35 Didin Hafidudin,  Ibid. 
36 Didin Hafidudin,  Ibid.   
37 Didin Hafidudin,  Ibid. 
38 Didin Hafidudin,  Ibid. 
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Menurut al-Qardhawi karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati 

adalah sebagai berikut:39 

1) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung illat  kesuburan 

dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan 

cara diinvestasikan, diternakkan, atau didagangkan. 

2) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai 

harga dan nilai ekonomi. 

3) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari 

perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair ataupun padat. 

4) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan 

penjualan jasa. 

 
G. Hikmah Zakat 

Allah berfirman didalam al-Quran yang berbunyi:  

                            

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.              
(QS. Ibrahim/14:7) 

 
Adapun hikmah ibadah zakat adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, 

menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, 

                                                           
39 Abdurracman Qadir, Op.,Cit, hal, 188. 
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menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan 

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang 

dimiliki. 40 

2. Zakat merupakan hak Mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, 

membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan 

yang lebih baik, dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, 

terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus terhindar dari sifat iri, dengki 

dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka 

melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. 41 

3. Sebagai pilar amal bersama (Jama’i) antara orang-orang kaya yang 

bercukupan hidupnya dan para Mujahid dan seluruh waktunya digunakan 

untuk berjihad di jalan Allah,  yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak 

memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi 

kepentingan nafkah diri dan keluarganya.42 

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi: 

                     

                   
                          

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka 
mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal 

                                                           
40 Didin Hafidudin,  Op.,Cit, hal, 10-14. 
41 Didin Hafidudin,  Op.,Cit. 
42 Didin Hafidudin,  Op.,Cit. 
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mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara 
mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS. al-Baqarah/2:273) 
 
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan 

kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas 

sumber daya manusia Muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang 

yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan 

miskin maupun Sabilillah.  

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah 

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak dari 

orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.  

 “Sesunggungya Allah SWT. Mewajibkan orang-orang Muslim yang kaya untuk 
(menafkahkan ) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang 
muslim yang fakir. Sunggu, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau 
bertelanjang kecuali karna perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, 
sesunggunya Allah SWT. Akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan 
menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”(HR. Thabrani). 
 
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu 

instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelolah dengan 

baik, dimungkinkan pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan 

pendapatan economic with equity.  

7. Dorongan ajaran Islam yang sangat kuat kepada orang-orang yang beriman 

untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukan bahwa ajaran Islam 

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki 
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harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

keluarga. 

Zakat merupakan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong 

menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

...             ...  

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa... 

(QS. al-Maidah/5:2) 

 
Menurut Chalid Fadlullah (dalam buku Mardani) menyatakan bahwa 

manfaat beribadah berzakat termasuk infak/sedekah yaitu:43 

1) Bagi Yang Menunaikan (Muzakki, Munfiq, Musaddiq) 

a) Membersihkan atau mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil, 

loba (serakah) dan tamak. 

b) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah 

(Dhuafa). 

c) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian 

sosial. 

d) Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam kekayaan itu sendiri 

terdapat (terselip) harta benda yang diwajibkan oleh Allah untuk 

dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan (ashnaf) 

penerimanya. 

                                                           
43 Mardani,  Op.,Cit, hal. 351-352. 
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e) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam membersihkan zakat, 

infak, dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi 

ta‟ala. 

f) Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih dihari 

kemudian nanti (hari pembalasan). 

2) Bagi Penerima (Mustahiq) 

a) Membersihkan (menghilangkan) perasaan sakit hati, iri hati, benci, 

dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan 

bermewa-mewahan, tetapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan 

orang lain. 

b) Menimbulkan rasa syukur kepada Allah, dan rasa terima kasih serta 

simpati terhadap golongan berada (kaya), karena penderitaan dan 

beban hidupnya. 

c) Memperoleh modal kerja untuk usaha mendiri dan kesempatan hidup 

layak, tanpa tergantung balas kasihan orang lain. 

3) Bagi Umarah (Pemerintah). 

a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam 

meningkatkan kesejahteraan warganya. 

b) Mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus 

kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. 
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H. Peringatan terhadap orang yang tidak membayar zakat 

Ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat 

seperti firman Allah yang berbunyi: 

                             

                     

       

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, 
diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, 
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun 
kepadanya. Dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-
Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan 
adanya (dupan) akhirat.(QS. Fushshilat/41:6-7) 

 
 
Hadits Tabrani mengatakan dan menegaskan bagi orang-orang yang tidak  

membayar zakat akan mendapatkan hukuman atau ancaman yang keras di dunia. 

 “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan 

kemarau panjang.” (HR. Tabrani). 

 
Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, “Rasulullah s.a.w.  bersabda: 

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, 

maka pada hari kiamat nanti ia akan di datangi oleh seekor ular jantan gundul 

yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua 

matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, „saya adalah 

kekayaanmu yang kau timbun dulu.‟ Nabi kemudian membaca ayat “ janganlah 

orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu 

mengira bahwa tindaknya baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka; 
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segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan dileher mereka nanti pada hari 

kiamat.” (HR. Bukhari).44 

Allah SWT berfirman, yang berbunyi: 

                         
                              

         

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah 
berikan kepada mereka dari karunia Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik 
bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang 
mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan 
kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. ali-Imran/3:180) 

 

I. Pengertian Saham Dan Obligasi 

1. Pengertian Saham 

Saham disini bila kita lihat, saham menurut bahasa saham artinya serta dan 

sero. Namun secara definitif, saham itu merupakan surat bukti bagi persero dalam 

perseroan  terbatas (PT). Akan tetapi kalau menurut Prof. DR. Rachmat Soemitro, 

S.H., saham itu suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan. Sehingga dalam 

keputusan presiden RI No. 60 tahun 1988 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 3: 

saham juga surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada 

                                                           
44 Tafsir Ibnu Katsir, jilid II:236-238. 
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perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang 

tahun 1847 No. 23.45 

Dalam hal ini, belum adanya nash atau teks al-Qur‟an maupun al-Hadis 

yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham, maka para 

ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan 

hukum tersendiri untuk saham. Maka usahanya tersebut lebih dikenal dengan 

istilah ijtihad yaitu sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan 

dan mengeluarkan hukum syariah yang belum dikemukakan secara jelas (al-

Qur‟an dan al-Hadis) dengan mengacu kepada sandaran dan dasar hukum yang 

diakui keabsahannya.46 

 Adapun zakat saham disini saham merupakan hak kepemilikan tertentu atas 

kekayaan satu perseroan terbatas). Dan zakat yang yang dikeluarkan atas nilai 

saham tersebut menggunakan syarat prinsip syariah yang dimiliki dan telah genap 

setahun dan cukup nishabnya.47 

 Adapun dalil ayat al-Qur‟an yang bersifat umum yang mewajibkan semua 

jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. 

Al -Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zariyat: 19. 

  

 

                                                           
45Junaedi, Transaksi Jual Beli Obligasi Dan Saham Di Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 1990), Hal, 6-8.  
46 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: 

Kencana, 2008), Hal, 65. 
47Http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-

pengeluaran,(diakses tanggal 23 Desember 2014). 

http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-pengeluaran
http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-pengeluaran
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 Salah satu contoh dalil yang mengenai harta. Yang dinyatakan dalam QS. 

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. 
 
Contoh perhitungan dalam ekonominya yakni: 

 Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi ilahi. Harga 

nominal Rp. 5.000/lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham 

memperoleh deviden Rp 300. Maka perhitungan zakatnya: 

Nilai saham (book value) 500.000 x Rp 5.000 = Rp 2.500.000.000 

Deviden (500.000 x Rp 300) = Rp 150.000.000 

Total: Rp 2.650.000.000 

Zakat yang harus dikeluarkan: 2,5% x Rp 2.650.000.000 = Rp 66.750.00048 

Adapun ciri-ciri saham istimewa adalah sebagai berikut:49 

1. Hak utama atas deviden, saham istimewa mempunyai hak terlebih 

dahulu dalam hal menerima dividen.  

                                                           
48Http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-

pengeluaran,(diakses tanggal 23 Desember 2014). 
49

 Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2008), Hal, 61. 

http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-pengeluaran
http://www.academia.edu/sumber-sumber-zakat-masa-kini-dan-cara-menghitung-pengeluaran
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2. Hak utama atas aktiva perusahaan, dalam hak likuidasi berhak 

menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham 

istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

3. Penghasilan tetap, pemegang saham istimewa memperoleh 

penghasilan dalam jumlah yang tetap. 

4. Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa yang diterbitkan 

mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas. 

5. Tidak memiliki hak suara, pemegang saham istimewa tidak 

mempunyai suara dalam RUPS. 

6. Saham istimewa kumulatif, deviden yang tidak dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang 

saham istimewa tersebut. 

 
2. Pengertian Obligasi 

Obligasi ini pada umumnya itu, obligasi berasal dari bahasa belanda 

obligate yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban. Selain itu juga, 

obligasi dapat diartikan sebagai suatu surat hutang. Didalam pengertian ini surat 

hutang bahwa obligasi dalam terminologi hukum belanda disebut juga dengan 

istilah obligatie lening yang artinya bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh 

suatu perseroan atau badan hukum yang dapat diperdagangkan dengan cara 

menyerahkan surat tersebut.50 

                                                           
50

 Setiadi, Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 
1996), Hal 1. 
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Dalam hal ini obligasi juga perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau 

pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa 

tertentu dengan bunga tertentu pula.51 

Didalam obligasi ini terdapat macam-macam obligasi, diantaranya: 

1. Obligasi emas yaitu suatu jaminan, bahwa bunga dan pengambilan pinjaman 

akan dibayar dengan uang emas (agar tidak merugikan pemegang obligasi 

karena inflasi). 

2. Obligasi hipotek yang dijamin dengan rungguhan barang tak bergerak. 

3. Obligasi dengan bagian keuntungan kecuali yang sudah ditentukan. 

4. Obligasi yang dapat konversi (suatu saat bisa ditukar dengan saham). 

5. Bilyat perbendaharaan yaitu obligasi negara berjangka pendek, biasanya 

satu tahun dan sebagainya. 

 Dari penjelasan diatas, antara saham dan obligasi memang ada 

perbedaannya, namun keduanya adalah merupakan surat berharga (mempunyai 

nilai). Dengan demikian, saham dan obligasi adalah harta kekayaan dan setiap 

harta kekayaan ada hak orang lain didalamnya (zakat, infak dan sedekah).52 

Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, 

sebagai berikut:53 

Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, 

sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau 

pemerintah.  

                                                           
51 Sri Nurhayati dan Wasilah, Loc. Cit. 
52Ali Hasan, Op Cit.,  Hal, 78.  
53 Didin Hafidhudin, Op. Cit., Hal, 105-106. 
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Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan 

perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan 

atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi 

memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah dan 

berkurang. 

Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaaan dan bank itu 

sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau 

pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.  

Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, 

sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan. 

Penulis berpendapat bahwa jika obligasi hanya tergantung pada bunga, 

maka bukan merupakan obyek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil 

dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba dan 

riba itu sangat jelas keharamannya baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang 

berlipat ganda. 

Adapun cara menghitung zakat saham dan obligasi adalah 2,5% atas jumlah 

terendah dari semua saham atau obligasi yang dimiliki selama setahun setelah 

dikurangi pinjaman untuk membeli saham atau obligasi tersebut.54 

 

 

 

 

                                                           
54

 Http://Zakat-saham-dan-obligasi, (diakses tanggal 23desember 2014). 

http://zakat/
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J. Segi-Segi Saham 

Secara umum saham yang beredar pada bursa efek jakarta dapat ditinjau dari 

beberapa segi: 

a. Ditinjau dari segi bentuknya saham dapat dikategorikan atas:55 

1. Saham atas unjuk  

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak menyebut nama 

pemiliknya. Ada ahli fikih kontemporer memandang saham ini batal. 

Karena ketidaktahuan siapa pembelinya. Ketidaktahuan ini akan 

melenyapkan hak pembelinya. Seperti ketika dicuri berpindah 

kepemiliknya kepada pencurinya atau ketika hilang berpindah 

kepemilikannya kepada penemunya. Bagaimanapun, sebaliknya 

saham seperti ini dihindari, karena akan menimbulkan problema 

tentang kepemilikannya atau pemulangannya kembali apabila hilang. 

2. Saham atas nama 

Saham atas nama adalah saham yang menyebut nama pemiliknya. 

Pencatatan saham ini dicatat dalam daftar khusus. Para ahli fikih 

kontemporer yang menghalalkan saham jenis ini sependapat bahwa 

penyebutan nama pemilik saham pada dokumen saham menetapkan 

kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan tas haknya. 

Hal ini berarti saham jenis ini diperbolehkan secara fikih islam.  

 

 

                                                           
55

 Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, Op Cit., Hal 63-64. 
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b. Dari segi hak dan keistimewaannya: 

1. Saham biasa  

Saham biasa menjelaskan bahwa semua ahli memandang saham biasa 

boleh karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak 

maupun kewajibannya.  

2. Saham preferen 

Saham preferen menjelaskan bahwa saham ini memiliki keistimewaan 

khusus dari segi perlakuan maupun dari segi finansial. Para ahli 

memandang saham ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan 

ketentuan secara syariah karena pemilik saham ini mempunyai hak 

mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum 

dibagikan kepada pemilik saham biasa. 

 
K. Jenis-Jenis Obligasi  

Adapun jenis obligasi ini dapat ditinjau dari cara peralihannya obligasi 

maka dapat dibedakan menjadi:56 

a. Obligasi atas unjuk  

Obligasi ini merupakan obligasi yang tidak mencantumkan  nama 

pemegangnya disalam surat obligasi yang bersangkutan. Obligasi atas unjuk 

ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Nama pemilik tidak tercantum pada sertifikat obligasi 

                                                           
56

 Setiadi, Op Cit., Hal, 32-33. 
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2. Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dapat 

dilepaskan dan diserahkan kepada penerbit atau agen pembayarannya 

setiap waktu jika bunga jatuh waktu untuk mendapatkan pembayaran. 

3. Sangat mudah dialihkan, cukup dilakukan dengan cara penyerahan 

sertifikat obligasinya saja 

4. Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi 

seperti kertas untuk membuat uang 

5. Bunga dan pokok obligasi dibayarkan kepada orang yang dapat 

menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi 

6. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat diminta 

penggantian 

7. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat diminta 

penggantian 

b. Obligasi atas nama 

Obligasi ini mencantumkan nama pemegangnya pada sertifikat obligasi 

yang bersangkutan. Obligasi atas nama ini dapat dibedakan menjadi: 

1. Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman, nama pemilik tercantum 

dalam sertifikat obligasi 

2. Obligasi atas nama untuk bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam 

sertifikat obligasi 

3. Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga, nama pemilik 

tercantum dalam sertifikat obligasi akan tetapi tidak pada kupon 

bunga.  
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L. Manfaat Saham dan Obligasi  

Manfaat umum obligasi dan saham dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek 

emiten dan pemodal: 

Pertama, manfaat bagi emiten, karena obligasi dan saham itu merupakan 

alat penyandang dana. Sedangkan dana yang itu diperlukan olehnya guna 

melaksanakan pembangunan sarana usaha, pelebaran sayap perusahaan atau 

kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan (PT) atau pemerintah 

(badan hukum yang dapat menerbitkan obligasi). 

Kedua, karena obligasi dan saham sangat bermanfaat bagi pemodal untuk 

menanamkan dana sebagai alternatif investasinya.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Junaedi, Op. Cit., Hal, 8.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini diperlukan suatu 

metode penulisan yang baik guna memperoleh beberapa data yang berhubungan 

dengan permasalahan maupun untuk pedoman pembahasan. Adapun metode 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar hasil penelitian dan 

pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. 

Maka penelitian ini harus terdapat batasan terhadap pengelolaan data dan 

penyajian data yang diperlukan. Sesuai dengan judul penelitian, maka diperlukan 

bahasan terhadap pembahasan yaitu mengenai zakat saham dan obligasi menurut 

pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh zakat.  

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library 

research) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiyah yang bertujuan dengan 

objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah 

yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

40 
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bertumpu pada penelahaan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 

yang relevan. 

  

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan barbagai metode 

ilmiah.58 

 
b. Sumber Data 

Menurut sumber pengambilannya dalam penelitian ini data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data 

sekunder juga data tersedia.59  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang 

berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan 

                                                           
58J lexy Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), Hal, 6. 
59

 M. Iqbal Hasan,  Pokok-Pokok Materi Statistik 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal, 33. 
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dalam penelitian ini, khususnya buku Hukum Zakat karangan Yusuf 

Qardhawi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang 

sudah lazim dalam penelitian, adalah penulis mengumpulkan data melalui 

dokumentasi.  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berbentuk dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya instrumental. Dokumentasi 

merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif.60 Dalam melakukan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumentasi yang 

berkaitan dengan judul yang dibahas.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut: Studi 

kepustakaan, dalam hal ini penulis menelaah dan mengkaji buku-buku 

kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep 

yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas yaitu menguraikan 

zakat saham dan obligasi dengan sejelas-jelasnya. Data yang telah terkumpul 

untuk keperluan penelitian ini akan di analisis maka dalam penulisan penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dimulai 

                                                           
60

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2011), Hal , 240. 
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dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengklarifikasikan sifat dan 

keadaan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori yang 

mendukung yang berisi semua peristiwa, pengalamandan dilihat serta dicatat 

selengkap dan seobjektif mungkin.61  

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Terdahulu 

Dalam membantu keberhasilan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, 

maka penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa karya ilmiah oleh karna 

itu telah ditemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang akan 

penulis buat adalah:  

Rahmatang, IAIN Raden Fatah Palembang (2007) judul Zakat Investasi 

Properti Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm. Menurut keduanya sama-

sama menyepakati bahwa delapan macam harta yaitu: emas, perak, gandum, 

kurma, biji gandum, unta sapi dan kambing yang disebutkan oleh nash wajib 

dikeluarkan zakat sedangkan segi perbedaan keduanya yaitu: menurut ibnu hazm, 

segala harta selain yang disebutkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadist sedangkan 

Yusuf Al-Qaradhawi harta yang selain disebutkan dalam nash termasuk kekayaan 

investasi wajib dikeluarkan zakatnya.  

 

 

 

 

 
                                                           

61
 J lexy Moeleong, Op Cit., Hal, 211.  
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BAB IV 

ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI MENURUT PANDANGAN YUSUF 

QARDAWI 

 

A. Zakat Saham dan Obligasi Menurut Yusuf Qardhawi  

1. Pengertian zakat saham 

Zakat saham terdiri dari dua kata yaitu kata zakat serta saham. Yang 

dimaksud dengan zakat sebagaimana pada sebelumnya adalah sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan 

dengan takaran tertentu.  

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat saham yakni hak pemilikan 

tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham 

tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu.62 

Berdasarkan uraian diatas maka zakat saham, suatu bentuk harta yang 

berkaitan dengan perusahaan yakni saham. Akan tetapi pemegang saham  ini 

pemilik perusahaan yang yang mewakilkan kepada manajemen untuk 

menjalankan operasional perusahaannya. Pada setiap akhir tahun, biasanya pada 

waktu rapat umum pemegang saham dapat diketahui keuntungan perusahaan dan 

kerugiannya. Pada saat itulah dihitung ketentuan kewajiban zakat  terhadap saham 

tersebut.   

 

 

                                                           
62 Yusuf Qardhawi, Op Cit., hal, 490. 
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2. Nishab dan Haul Zakat Saham Menurut Yusuf Qardhawi 

Mengenai nisab dan haul zakat saham dalam hukum zakat yusuf qardhawi. 

Terbagi kepada tiga pendapat, yaitu: 

a. Pendapat ini memandang saham dan obligasi berdasarkan jenis 

perusahaan 

Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa 

dalam bukunya al-mu‟amalat al-haditha wa ahkamuha. Ia berkata sebagai 

berikut: Bahwa banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak 

mengetahui bagaimana hukum zakat saham-sahamnya itu. Ada yang 

mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu juga salah. 

Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan 

bentuk perusahaan yang menerbitkannya. 

Syekh Abdul Rahman Isa berpendapat bahwa perusahaan industri 

murni ini tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-

perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat. 

Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, 

gedung dan lainnya yang berfungsi seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan 

ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan 

sebagai zakat kekayaan (artinya bila ia dengan kekayaan-kekayaan lain 

bermasa setahun dan cukup senisab). 

Sedangkan perusahaan dagang murni, zakatnya dipungut dari hasil 

dagangannya. Mereka berpendapat bahwa pemilik yang membeli dan 

menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya 
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perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, 

perusahaan import ekspor atau merupakan perusahaan industri dan dagang, 

seperti perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah 

kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan 

minyak, kapas dan sutera, besi dan baja dan kimia, maka saham-saham 

perusahaan-perusahaan itu wajib zakat.63 

Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa 

perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga 

melakukan kegiatan industri atau tidak. Saham itu dihitung berdasarkan 

harga sekarang dengan pemotongan harga gedung-gedung, alat-alat dan dan 

peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahan-perusahaan itu. Seluruh 

nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat 

harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, 

kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. 

Demikian penegasan Syekh Abdul Rahman Isa tentang zakat saham 

yang dilandaskannya atas pendapat, yang terkenal bahwa pabrik, gedung 

yang diinvestasi, dan kekayaan juga diinvestasikan, yang bukan bersifat 

perdagangan, seperti hotel, mobil, kapal terbang tidaklah wajib zakat, baik 

atas modal sekaligus dengan keuntungannya seperti kekayaan dagang 

maupun atas pendapatan dan pemasukannya seperti hasil pertanian (kecuali 

ada sisa pada masa setahun). 
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 Yusuf Qardhawi, Ibid, hal, 492. 
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Meskipun perusahaan industri pertama tidak diwajibkan zakat, 

sedangkan kedua diwajibkan atas zakat. Misalnya, ada dua orang yang 

sama-sama memiliki 1000dinar, yang seorang dengan uangnya itu membeli 

200 saham perusahaan import eksport, sedangkan seorang lagi dengan 

uangnya itu membeli 200 saham percetakan buku dan surat khabar, maka 

yang pertama harus mengeluarkan zakat sahamnya yang 200 dan 

keuntungan yang diperolehnya setelah setahun setelah harga peralatan dan 

lain-lain dikeluarkan, sama halnya dengan kekayaan dagang. Sedangkan 

yang kedua tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari sahamnya yang 

200 itu, karena saham-sahamnya itu berada dalam peralatan, gedung. Begitu 

juga dengan keuntungan yang diperolehnya, tidak wajib zakat, kecuali bila 

keuntungan itu tetap bersisa sampai akhir tahun dan cukup senisab baik 

sendiri atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain. Bila ia 

membayar zakat itu sebelum setahun, maka ia sama artiinya tidak berzakat. 

Berdasarkan hal itu, orang yang terakhir itu dapat tidak terkena 

kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan 

yang diperolehnya, sedangkan yang pertama tadi secara mutlak terkena 

kewajiban zakat setiap tahun, baik atas saham maupun atas keuntungan 

yang diperolehnya.64 

Pendapat yang terakhir inilah yang kita pandang lebih kuat. Menurut 

pandangan saya memperbeda-bedakan perusahaan-perusahaan industri atau 

atau semi industri dari perusahaan-perusahaan dagang atau semi dagang, di 

                                                           
64Yusuf Qardawi, Ibid., Hal, 493. 
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mana yang pertama dibebaskan dari kewajiban zakat sedangkan yang kedua 

tidak adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas yang 

bersumber dari quran, sunnah, ijmak dan qias yang benar. 

Berdasarkan uraian diatas terdapat yang terbagi perusahaan semi 

industri dan perusahaan semi dagang, yaitu: 

Perusahaan industri atau semi industri bahwa zakatnya dipungut dari 

keuntungan bersih 10%. Menurut pendapat ini perusahaan semi industri ini 

modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung. Misalnya 

percetakan, pabrik, hotel, mobil angkutan, taksi tidaklah dipungut zakatnya 

dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai 

dengan pendapat yang kita pandang lebih kuat dalam hal zakat investasi dan 

sesuai dengan sikap yang kita ambil mengenai pabrik, hotel. 

Sedangkan yang kedua ini perusahaan dagang, bahwa harus 

dikeluarkan zakatnya 2,5% dari saham ditambah dengan keuntungan. 

Perusahaan dagang ini modalnya terletak dalam bentuk barang yang 

diperjualbelikan dan materinya tidak tetap, dipungut zakat dari sahamnya, 

sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan 

keuntungannya, sedangkan besar zakatnya adalah 2,5% setelah nilai 

peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan. 

b. Saham dipandang sama dengan barang dagang, sebagian ulama seperti 

Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan dan Khalaf, pendapat kedua ini 

bahwa zakat dipungut dari keuntungan yang sesuai pedagang dengan 

barang dagang. Mereka berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah 
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kekayaan yang diperjualbelikan, karena pemiliknya 

memperjualbelikan dengan menjual dan membelinya dan dari 

pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti 

pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya 

yang berlaku dipasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan 

jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham dan 

obligasi termasuk kedalam kategori barang dagang, karena itu benar 

bila termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan 

dinilai sama dengan barang dagang.65 

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 

2,5% dari nilai-nilai saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan 

setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok. Pendekatan ini 

tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau dari segi orang-

orang tersebut. Karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai 

sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan 

mudah ia bisa mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendekatan 

pertama, yang memperbeda-bedakan antara satu saham dari saham lain, 

yang satu dipungut zakatnya dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi 

dipungut dari saham dan keuntungannya yang dipandang dari segi orang-

orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan. 

 
 
 
 

                                                           
65 Yusuf Qardawi, Ibid, Hal, 495-496. 
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3. Pengertian Zakat Obligasi  

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat ia berpendapat 

bahwa zakat obligasi yakni perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau 

pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah dalam masa tertentu 

dengan bunga tertentu pula.66 

Obligasi pada prinsipnya merupakan surat hutang jangka panjang. Karena 

obligasi suatu pendanaan yang sangat efektif guna mengumpulkan dana dari 

masyarakat. Dengan menerbitkan obligasi penerbit sama saja telah 

mengumpulkan dana dari para pemegangnya. Dana ini dapat dipergunakan untuk 

perluasan usaha penerbitnya atau pun untuk tujuan lain dari penerbitnya. 

Memang, pengumpulan dana melalui penerbitan obligasi ini tidak tergolong hal 

yang gampang dilakukan. Berbagai prosedur keterbukaan yang disyaratkan harus 

dilakukan oleh pihak yang hendak menerbitkan obligasi.  

Dengan demikian penerbitan obligasi ini sebenarnya suatu proses rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh emiten dalam rangka mencari pendanaan. Oleh 

sebab itu kegiatan emisi bermula pada satu tujuan yakni mengumpulkan dana 

masyarakat dalam bentuk pinjaman obligasi. Karena perlu adanya keterlibatan 

berbagai pihak diluar emiten dalam proses ini. Sehingga dalam hal ini sebenarnya 

didasarkan pada satu hal agar dalam proses tersebut terdapat suatu kepastian akan 

penilaiann yang objektif terhadap setiap aspek dari proses penerbitan obligasi. 

Maka dari itu perlu adanya penilaian dan penyajian informasi dari berbagai pihak, 

karena diharapkan akan memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dan 

                                                           
66 Yusuf Qardhawi, Op Cit., Hal, 490. 
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pemodal yang akan membeli obligasi untuk menilai risk dan award sehubungan 

dengan investasi mereka. 

Dalam bukunya Yusuf Qardhawi, zakat obligasi menjelaskan bahwa 

obligasi ini bisa bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga 

walaupun bunga itu haram. Namun haramnya bunga ini tidak menjadikan alasan 

kalau pemilik obligasi ini untuk tetap kewajibannya membayar zakat yakni 

sebesar 2,5%. Adapun Yusuf Qardhawi dalam zakat obligasi ini didalamnya 

terdapat Syekh yang mengatakan obligasi ini semacam cek berisi pengakuan 

bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya 

sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian pemilik obligasi 

sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus 

segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk 

setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih. Hal ini 

adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf.67 

Tetapi bila jatuh temponya belum sampai satu tahun atau lebih, maka 

pemabayarnnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. 

Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, berdasarkan 

ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun. Pendapat jumhur 

ulama fikih dan usul abu ubaid dan lainnya, karena piutang yang mungkin dapat 

kembali itu dipandang sudah berada dalam pemilikan orang tersebut. Pendapat itu 

perlu diperhatikan, terutama bila diterapkan ke dalam obligasi mempunyai ciri 

khusus yang berbeda dari piutang-piutang yang dikenal oleh ulama-ulama fikih. 

                                                           
67 Yusuf Qardawi, Ibid, Hal, 494-495. 
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Karena obligasi bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga, 

sekalipun bunga haram. Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk 

membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena itu 

mengerjakan perbuatan terlarang tidak bisa memberikan kepada yang 

mengerjakannya keistimewaan. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat 

mewajibkan zakat atas perhiasan haram, tetapi tidak satu pendapat tentang yang 

diperbolehkannya. 

 
B. Kewajiban Zakat Saham Menurut Yusuf al-Qaradhawi  

Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat yakni: 

1.  Jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya 

tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah 

wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan 

angkutan (darat, laut, udara). 

2. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang 

membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan 

pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, 

perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka 

saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini 

sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan 

yang mengimpor bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya. 

Contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan 

sutera, perusahaan besi dan baja. 
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Dilihat dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila 

diakaitkan dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti Surah At-Taubah: 103 

dan Al-Baqarah: 267. 

Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham 

senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau 

keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 

persen dari 1.200 dinar.68 

 
C. Perbedaan Zakat Saham dan Obligasi Menurut Yusuf Qardhawi 

Diantara zakat saham dan obligasi ini terdapat beberapa perbedaan yakni:69 

a. Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan 

obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau 

pemerintah.  

b. Jika saham tersebut memberikan keuntungan sesuai dengan 

keuntungan perusahaan atau bank tersebut, yang mana bisa 

mendapatkan keuntungannya banyak atau sedikit sesuai dengan 

keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi perusahaan juga 

menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi ini memberikan 

keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.  

c. Maka pembawa obligasi tersebut dinamakan pemberi hutang atau 

pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah, sedangkan bila 

                                                           
68Didin Hafidhuddin, Op. Cit., Hal, 103-105. 
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 Yusuf Qardawi, Ibid, Hal, 490-491. 
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saham disini pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai 

sahamnya.  

d. Jadi adapun pembayaran saham dan obligasi ini juga berbeda kalau 

saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan 

Obligasi dibayar setelah waktu tertentu. 

Kemudian dalam hal ini, menurut Yusuf Qardhawi baik saham maupun 

obligasi mempunyai harga tertulis yaitu harga waktu diterbitkan dan harga pasar 

yang tergantung kepada pasar surat-surat berharga. Keduanya tersebut dapat 

digunakan dalam transaksi yang melibatkan antara orang-orang, seperti barang 

yang mengakibatkan banyak orang menggunakan sebagai alat jual beli untuk 

memperoleh keuntungan. 

Dari uraian di atas bahwa yang menerbitkan, memiliki, menjual, membeli 

dan mentransaksikan barang dagangannya itu halal tidak ada larangan, selama 

kegiatan perusahaan yang dibentuk  dari banyak saham itu maka tidak 

mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual dan 

memperdagangkan minuman keras. Atau dengan melakukan transaksi 

diperusahaan-perusahaan itu dapat dilakukan dengan memungut riba, baik 

meminjam maupun meminjamkannya. 

Mengenai obligasi maka tidaklah sama dengan saham karena mengandung 

bunga yang berkategori riba yang dilarang. Sekalipun posisi obligasi demikian, ia 

tetap merupakan kekayaan dari pemiliknya yang sama saja dengan saham.  
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D. Tidak  Boleh Terjadi Dua Muka Menurut Yusuf Qardhawi 

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa apabila bertransaksi tidak boleh terjadi 

dua muka. Maksudnya disini bahwa tidak boleh memungut zakatnya dua kali, 

karena yang boleh dipungut zakatnya perdagangan itu hanya zakat sebesar 2,5% 

saja yang dikeluarkan dan tidak boleh memungut zakatnya lagi dari keuntungan 

perusahaan sebesar 10%. Apabila mereka memungut zakatnya dengan cara dua 

muka maka zakat seperti ini tidak diperbolehkan atau diizinkan agama.    

Yusuf Qardhawi berpendapat apabila seseorang dalam suatu perusahaan 

industri, misalnya, memiliki saham senilai 1000 dinar kemudian diakhir tahun 

mereka mendapat keuntungan bersih sebesar 200 dinar, maka berarti mereka harus 

mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keseluruhan, 1200 dinar yaitu 30 dinar. 

Kemudian apabila zakat dipungut pula dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 

10%, maka nilai saham 1000 dinar ditambah dengan keutungannya itu berarti 

dipungut zakatnya dua kali. Artinya pertama kita memperlakukan pemilik saham 

sebagai pedagang yang darinya kita pungut zakat 2,5%, kemudian kita 

memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya 

kita pungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan sebesar 10%. Ini 

merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan agama. Yang benar 

adalah bahwa harus memungut zakat hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham 

ditambah keuntungan sebesar 2,5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan 

bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka.70 

 
 

                                                           
70 Yusuf Qardawi, Ibid, Hal 497. 
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E. Zakat Saham dan Obligasi Pandangan Yusuf Qardawi  

Menurut pandangan Yusuf Qardawi bahwa ia tidak sependapat dengan 

Syekh Abdul Rahman Isa, yang mana didalamnnya membedakan saham untuk 

bisnis perdagangan dengan saham untuk industri. Maka dari itu macam pertama 

saham untuk bisnis perdagangan wajib dizakati sedangkan macam kedua saham 

untuk industri tidak wajib zakat.  

Sehingga pembedaan macam saham seperti itu maka tidak mempunyai  

dasar hukum yang kuat, baik dari al-Qur‟an atau hadits, ijma‟ dan qiyas yang 

benar. Oleh sebab itu pembedaan tersebut tidaklah adil karena kedua macam 

saham tersebut sama-sama mempunyai prospek yang baik, bahkan mungkin 

saham untuk industri bisa lebih prospektif atau lebih sukses dan menguntungkan.  

Maka itu ia setuju dibedakan, bahwa untuk saham perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan wajib dizakati sahamnya plus devidennya sebesar 2,5%, 

sedangkan saham perusahaan industri murni maka yang dizakati adalah laba 

bersih perusahaan setahun sebesar 10%. 

Yusuf al-Qardhawi juga tidak sependapat dengan isa yang didalamnya ia 

menyatakan tidak wajib dizakati obligasi yang belum jatuh tempo 

pengembaliannya sebab masih berupa piutang yang belum dibayar. Menurut 

Qardhawi, bahwa obligasi itu walaupun masih berupa piutang tetapi piutang yang 

bisa diharapkan sehingga statusnya disamakan dengan harta yang sudah ditangan.  

Adapun bahwa saham dan obligasi tersebut pada hakikatnya adalah bisnis 

perdagangan sebab orang yang jual beli saham dan obligasi itu mengharapkan 
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keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga nominalnya karena itu zakatnya 

sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5%.  

  
F. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardawi 

Mengenai prosentase zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardawi 

menyamakan dengan zakat perdagangan yaitu 2,5%. Dalam hal zakat saham dan 

obligasi ini, yang menerbitkan saham dan menjualbelikan serta melakukan 

kegiatan bisnis saham adalah halal tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan 

yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang 

terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek Ribawi.  

Adapun hal ini berarti bahwa zakat dipungut tiap dipenghujung tahun 

sebesar 2,5% dari nilai-nilai saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan 

setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok. Pendekatan ini 

tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau dari segi orang-orang 

tersebut.  

Karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan 

keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia bisa 

mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang memperbeda-

bedakan antara satu saham dari saham lain, yang satu dipungut zakatnya dari 

keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya 

yang dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut 

cukup menyulitkan.  

Mengenai obligasi maka tidaklah sama dengan saham karena mengandung 

bunga yang berkategori riba yang dilarang. Oleh karena itu zakat obligasi wajib 
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dikeluarkan apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih 

dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%.  

Dengan begitu hubungan saham dan obligasi dengan zakat yaitu saham dan 

obligasi sama-sama mendapatkan keuntungan, 2,5%  dari  keuntungan tersebut 

wajib dizakati, apabila sudah mencapai haul(satu tahun).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Menurut Yusuf Qardawi zakat saham hanya dibayar dari keuntungan bersih 

perusahaan. Saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya, jika sudah 

berlalu waktu satu tahun dan zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungan bersih. 

Dasar hukum yang beliau pakai antara lain keumuman al-Qur‟an dan hadis. 

Sedangkan obligasi menurut Yusuf Qardawi Obligasi dibayar setelah waktu 

tertentu, maka obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah 

berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan zakatnya sebesar 2,5%. 

Dengan demikian, saham dan obligasi termasuk juga harta kekayaan dan setiap 

harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya. Menurut Yusuf Qardawi zakat 

saham dan obligasi sama-sama mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan 

bersih dengan haul atau satu tahun batas watu mengeluarkan zakat. 

 
B. Saran  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

ialah sebelum mengeluarkan zakat saham dan obligasi yang didapat, hendaknya 

setiap perusahaan memahami dan mempelajari terdahulu tentang ajaran 

mengeluarkan zakat saham dan obligasi, terlebih mengenai kadar zakat yang 

wajib dizakatkan dari penghasilan yang diperoleh disetiap tahunnya.  

Dalam agama Islam menegaskan bahwa kita wajib atas zakat, baik zakat 

fitrah maupun zakat saham dan obligasi, sesuai dengan tuntunan Islam yang 
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menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

perusahaan harus hati-hati dalam melakukan transaksi antara saham dan obligasi 

ini. Apabila perusahaan salah memilih serta menggunakan maka semua yang 

diperolehnya itu tidaklah halal serta cara perhitungannya sekalipun. Oleh karena 

itu perusahaan harus benar-benar tahu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya 

dan manfaat yang diperolehnya. 
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