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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh uraian panjang lebar yang penulis kemukakan diatas 

sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh 

pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun 

disewakan. 

Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Zakat mengistilahkan investasi 

dengan al-Musthaghallat,  menurutnya zakat investasi yakni zakat 

yang merupakan hasil ekploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat 

atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena 

mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha 

kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya atau menjual 

produksinya. 

2. Metode istinbath Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat investasi 

adalah qiyas, yaitu disamakan dengan zakat pertanian sesuai dengan 

kewajiban zakat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267, dengan illat 

berkembang dan hukum asl 5% atau 10% sesuai dengan barang yang 

dihasilkan dan biaya serta usaha yang dikeluarkan, menggambarkan 

jerih payah dalam proses menghasilkannya. 
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B. Saran-saran  

Dari kesimpulan diatas, maka penulis perlu menyampaikan saran-

saran yang kiranya dapat dijadikan masukan dengan baik tentang 

bagaimana agar zakat menuju kesejahteraan umat. Adapun saran-saran 

yang ingin penulis sampaikan: 

1. Hendaknya bagi para pelaku investasi menunaikan zakat ketika 

hartanya sudah mencapai nisab, agar harta yang dimiliki menjadi lebih 

berkah. 

2. Hendaknya kepada ulama-ulama diharapkan untuk memberikan 

keterangan mengenai hukum zakat, sehingga masyarakat tahu jenis 

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 

3. Hendaknya pengelolaan zakat lebih dikembangkan dan dibudayakan 

dimasyarakat, karena Negara Indonesia kita ini memiliki sumber zakat 

dan cukup potensial. 

4. Hendaknya pembagian zakat lebih dikhususkan pada fakir miskin 

karena dapat membantu mereka keluar dari masalah kesulitan 

ekonomi, social dan pendidikan. 

C. Penutup  

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah, skripsi ini 

berhasil diselesaikan. Dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan juga 

masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti 
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penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga penelitian ini 

memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa 

memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya. Amin, sekian dan 

terima kasih. 

 

 

 


