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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan antara lain sebagai berikut :  

1. Imam Malik berpendapat bahwa waktu pengeluaran zakat perdagangan 

bagi muhtakir adalah ketika barang dagangannya telah terjual. Dan ia 

hanya mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja, meskipun barang 

dagangan tersebut berada di tangannya sudah beberapa tahun. 

Pendapat ini memang tidak sesuai dengan syarat dalam zakat 

perdagangan yang menentukan haul sebagai kewajiban yang harus 

dipenuhi. Namun, dasar kemaslahatan yang dipegang oleh Imam Malik 

ini juga memberikan manfaat bagi seorang muhtakir ketika dalam 

kondisi sedang sulit agar tetap menunaikan kewajiban zakat. 

2. Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan 

waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi muhtakir yakni dengan 

menggunakan konsep qiyas mursal yakni suatu qiyas yang tidak 

disandarkan pada suatu sumber hukum yang telah ditegaskan dalam 

syara’, melainkan disandarkan pada suatu kemaslahatan yang sesuai 

dengan syara’. Pendapat Imam Malik ini memang tidak begitu kuat, 

karena memang tidak ada dalil yang tegas untuk mendukung 

pendapatnya. 
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B. Saran-saran 

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran antara lain : 

1. Hendaknya para pedagang muslim selalu memperhatikan harta yang 

telah dimilikinya, apakah ia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan 

zakat atau belum. Karena di dalam hartanya terdapat sebagian harta 

yang menjadi hak bagi fakir miskin. 

2. Mengenai permasalahan yang penulis bahas pada skripsi ini yakni 

pendapat Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan 

bagi muhtakir, sepertinya masih memerlukan sebuah kajian yang lebih 

mendalam lagi dari para ulama, agar terdapat hukum yang lebih jelas. 

3. Bagi seseorang khususnya umat muslim yang mempunyai harta 

berlebih hendaknya ia mengetahui kewajibannya untuk selalu 

menunaikan zakat. Agar para kaum miskin dapat terbantu dan dapat 

sedikit meringankan beban hidup mereka. 

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah, penulis dapat 

menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan 

skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat 

kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa 
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tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari 

berbagai pihak sangat penulis harapkan. 

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang 

sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran 

dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin ya 

rabbal ‘alamin. 


