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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan demi pembahasan terhadap persamaan 

dan perbedaan pemikiran Mohammad Amien Rais dan Yusuf Al-

Qaradhawi maka diperoleh kesimpulan : 

1. Mohammad Amien Rais berpendapat zakat profesi merupakan zakat 

dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari setiap keahlian dan 

pekerjaan yang halal yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang 

dan cukup melimpah, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, 

analisis, broker, dokter spesialis, pemborong berbagai kontruksi, 

eksportir, importer, akuntan, notaris, artis, dan pelbagai penjual jasa 

serta macam-macam profesi kantoran (white collar) lainnya. 

Sedangkan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat profesi 

adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat 

mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang 

mudah melalui keahlian tertentu. baik pekerjaan yang dikerjakan 

sendiri tanpa tergantung pada orang lain maupun pekerjaan yang 

dilakukan  tergantung pada orang lain atau pihak lain,  

2. Menurut Mohammad Amien Rais Persentase zakat ditingkatkan 

sampai 1/10 % atau 10 % („usyur) sampai  1/5 % atau 20 % (khumus) 

ditujukan bukan untuk semua setiap profesi tetapi khusus untuk 
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profesi yang mudah mendatangkan rezeki. Sedangkan Yusuf Al-

Qaradhawi berpendapat 1/40 % atau 2,5 % dari setiap semua profesi 

yang diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila mencapai 

nisab. Kedua sepakat apabila belum mencapai nisab maka zakat bisa 

dikeluarkan harian, mingguan, bulanan, atau satu tahun penuh. 

3. Dalam hal metodologi secara substansi kedua tokoh menggunakan 

metode yang sama yaitu qiyas, Amien Rais mengqiyaskan zakat 

profesi dengan zakat rikaz sebagai  maqis „alaih (Asl), terhadap 

profesi yang mudah mendatangkan rezeki. Ia membandingkan zakat 

pertanian dilakukan dengan susah payah kadar zakatnya 5 % (Irigasi) 

dan 10 % (Non Irigasi) yang harus dikeluarkan langsung setelah 

memanen, serta zakat rikaz mereka yang berperang telah 

mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Kemudian 

harus mengikhlaskan potongan 1/5 atau 20 % (khumus) dari harta 

rampasan perang yang mereka peroleh, Seharusnya kadar zakat yang 

dibebankan bagi pekerja pofesi adalah 10 % atau 20 % dengan 

landasan keadilan sosial dan keadilan ekonomi mengingat mudahnya 

cara mendapatkan harta (penghasilan) dari usahanya. Sedangkan 

Yusuf Al-Qaradhawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat 

perdagangan atau emas (uang). Nisabnya 85 gram emas murni dan 

kadar zakatnya 2,5 % dan dikeluarkan setiap menerima uang yang 

diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila mencapai nisab. 
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Sebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Mohammad 

Amien Rais dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam penetapan hukum zakat  

profesi ialah tidak adanya nas yang jelas tentang zakat profesi. Disamping 

itu, latar belakang pendidikan, lingkungan dan komunitas dari organisasi 

juga mempengaruhi terhadap pemikiran yang berimplikasi pada perbedaan 

metode dalam istimbat hukum.  

B. Saran-saran 

1. Pergumulan pemikiran dalam hukum Islam memang akan terus 

berjalan. Perbedaan pendapat justru akan menjadi suatu hal yang 

wajar dan lumrah terjadi. Kenyataan ini mengharuskan umat Islam 

untuk semakin jeli dan cermat dalam merespon setiap kejadian di 

masyarkat, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah itu 

peningkatan kualitas keilmuan juga harus ditingkatkan. 

2. Berhentinya gerakan ijtihad menimbulkan kejumudan dan keteguhan 

hukum Islam. Sehingga umat Islam selalu mencurigai hal-hal baru dan 

mengharamkannya tanpa meneliti terlebih dahulu kegunaan dan 

kerugiannya. Mereka menganggap hal-hal baru itu sebagai bid‟ah. 

Untuk itu, dalam memecahkan hal-hal baru tersebut, hendaknya para 

ulama kontemporer melangkah maju untuk menghidupkan kembali 

ijtihad dan mendobrak taklid untuk mengembangkan hukum Islam. 

Sehingga hukum Islam tetap menjadi syari‟at yang memiliki sifat 

keumuman, kekal, cocok dan baik untuk segala zaman, tempat dan 

keadaan. 
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3. Kepada kaum Muslimin hendaklah peka terhadap permasalahan 

hukum yang baru dan juga dalam perhitungan tidaklah terlalu 

menimbang-nimbang dan menghitung laba/rugi dalam membayar 

zakat, sebab apapun yang diinfakkan (dishadaqahkan) dan dizakatkan 

pasti baik dan ada untungnya asal dilakukan dengan ikhlas. 

4. Diharapkan setiap orang mengetahui pentingnya zakat karena zakat 

merupakan lambang pensyukuran nikmat, pembersihan jiwa, 

pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak 

orang yang lemah. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan. 

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para sidang 

pembaca, dan semoga apa yang telah penulis uraikan mengenai 

permasalahan zakat profesi ( Pemikiran Mohammad Amien Rais dan 

Yusuf Al-Qaradhawi) bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya 

bagi para pembaca.  




