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MOTTO 

                

‘Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
1
 

 

--- Q.S. adz-Dzariat : 19 --- 

 

 

                                                           
1
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an , As-Salam Al-Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: Al-

Mizan Publishing House,  hal. 522. 
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ABSTRAK 

 

Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh 

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi merupakan ciri 

dari masyarakat modern pada saat ini, yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan 

yang dapat mendatangkan suatu keuntungan. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi 

adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, 

investasi pada ternak atau tambak. 

Beranjak dari pernyataan tersebut Yusuf Qardhawi berusaha menemukan suatu 

hukum baru yaitu dengan menetapkan status zakat investasi yang sebelumnya tidak 

disebutkan dalam nash al Qur’an tentang kekayaan yang wajib dizakatkan. Adapun 

masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat Yusuf 

Qardhawi tentang zakat investasi? (2) Apa istinbath hukum yang digunakan Yusuf 

Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat investasi? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, 

dalam hal ini metode penelitian penulis melalui studi kepustakaan yang bersumber dari 

data primer dengan rujukan Fiqhu al- Zakah. Metode analisis yang digunakan adalah 

metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, 

dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa 

kekayaan investasi wajib zakat, adapun illat nya yaitu adanya sifat tumbuh dan 

berkembang pada kekayaan harta tersebut.  

Yusuf Qardhawi mewajibkan atas hasil kekayaan investasi mengambil dari 

keumuman kata amwal dalam surat at-Taubah ayat 103. Zakat investasi disamakan 

dengan zakat pertanian dengan pungutan 5% atau 10% karena pengeluaran zakatnya 

sama persis dengan pertanian yaitu diambil ketika menerima hasil. 
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