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HUKUM JUAL BELI POHON ALBA DENGAN SISTEM IJON 

DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi Kasus Jalan Batu Lawang KM. 3 Banjar PT. APL Jawa Barat) 

Abstrak 

Praktik jual beli ijon pohon alba yang terdapat di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar 

PT APL JAWA BARAT yang sering dilakukan oleh masyarakat, terdapat penjual 

pohon alba yang menawarkan 1 pohon albanya kepada si pembeli untuk dijual 

pohon alba tersebut, karena si penjual sedang membutuhkan uang. Si penjual akan 

melakukan tawara menawar dan melakukan kontrak (perjanjian) jual beli 1 pohon 

alba yang masih usia muda  kepada siap beli dengan dikontrak berlaku selama 

minimal 5-10 tahun, dihitung dari pembeli melakukan transaksi jual beli dengan 

penjual. Si pembeli ini memberikan syarat ke si penjual untuk pohon albanya 

ditanam di tanah si penjual sampai pohon alba yang dibelinya benar-benar sudah 

siap ditebang (dipanen). Setelah melakukan tawar menawar dan disepakati oleh 

pembeli dan penjual atas perjanjian (kontrak) nya kemudian si penjual menandai  

1 pohon alba tersebut dengan menggunakan tali.Untuk mengetahui Apakah 

praktik jual beli pohon alba dengan sistem Ijon di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar 

PT. APL JAWA BARAT adalah sudah sesuai dengan hukum Islam atau 

belum.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan lapangan yang 

sumber diperoleh langsung kepada penjual dan pembeli pohon alba dengan sistem 

ijon dalam upaya meningkatkan kepahaman jual beli pohon alba dalam perspektif 

Islam.Praktik jual beli di daerah Banjar terdapat Agen tempat pembelian pohon 

Albasiah, pohon yang masih kecil sampai yang sudah besar mereka sudah di 

pasarkan dan mereka melayaninya, ukuran 1 meter itu usianya 2 bulan sudah di 

pasarkan, lingkar pohon nya itu 30 cm yaitu usia 4/5 tahun masa panen nya, 

pabrik membutuhkannya seperti itu saat usia 4/5 tahun pohon yang masih muda, 

mengapa usia muda mereka sudah menerimanya alasan nya pabrik mudah dalam 

memotong pohon itu. 

 

Kata kunci : Jual beli Ion Perspektif Islam  

  

Abstract 

The practice of buying and selling ijon alba trees on the Batu Lawang road km. 3 

Banjar PT APL JAWA BARAT, which is often carried out by the community, 

there are alba tree sellers who offer 1 altar tree to the buyer to sell the alba tree, 

because the seller is in need of money. The seller will offer a bid and make a 

contract (agreement) to buy and sell 1 alba tree that is still young to be ready to 

buy with a contract valid for at least 5-10 years, calculated from the buyer making 

a sale and purchase transaction with the seller. The buyer gives the seller the 

conditions for the albine tree to be planted on the seller's land until the alba tree he 

buys is actually ready to be harvested (harvested). After bargaining and agreed 

upon by the buyer and seller on the agreement (contract) then the seller marks the 
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alba tree using a rope. To find out what is the practice of buying and selling alba 

trees with Ijon system on Batu Lawang road km. 3 Banjar PT. APL JAWA 

BARAT is in accordance with Islamic law or not. The research conducted is a 

field action research that is obtained directly to sellers and buyers of alba trees 

with ijon system in an effort to increase understanding of buying and selling alba 

trees in an Islamic perspective. Practices of buying and selling in the Banjar area 

there are agents where Albasiah trees are purchased, trees that are still small to the 

extent that they have been marketed and they serve them, the size of 1 meter is 2 

months old has been marketed, the circumference of the tree is 30 cm, the age of 

4/5 years of harvest, the factory needed it like that at the age of 4/5 a young tree, 

why did they accept the young age because the factory was easy to cut the tree. 

 

Keywords : Ion buying and selling Islamic Perspective 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang 

paling utama. Al-Qur’an dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, 

meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu 

dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam 

kehidupan aktual, misalnya daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang 

muamalah duniawiyah.1 

Mu’amalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan 

kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.2 

Dalam mu’amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, 

karena manusia disebut sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon). Berarti 

manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi 

antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi 

kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah 

memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis 

merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. 

Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan Allah SWT 

                                                 

1 Alimin Muhammad, Etika dan Perlindungan Islam (Yogyakarta:  BPFF, 2004), hlm. 55. 
2 Zuhdi Masifuk,  Studi Islam Jilid II: Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 

hlm. 2.  
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memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. 

Indivudal, perusahan dan berbagai lembaga yang serupa dapat melakukan 

perdagangan. 

Rasulullah SAW manganjurkan kegiatan berdagang, jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.3 Syarat, rukun, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan jual beli yaitu sudah memenuhi sesuai dengan ketetapan 

hukum. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 

maksud syara’. 

Salahasatu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara’ 

adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. 

Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. 

Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak 

yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan 

akad. Rukun akadatersebut harus terpenuhi.aKarena tidak mugkin terciptanya 

suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya.4 

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan. Perniagaan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia 

perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam 

aktivitas usaha. Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di 

antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang di 

perselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang 

usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha 

jual beli tersebut, dan menganal mana yang halal dan mana yang haram dari 

kegiatan itu.5 

                                                 
3 Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68. 
4 Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96. 
5 Al-Mushlih  Abdullah, Fikih Ekonomi Keungan Islam ( Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 

89. 
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Praktik jual beli ijon pohon alba yang terdapat di jalan Batu Lawang 

km. 3 Banjar PT APL JAWA BARAT yang sering dilakukan oleh 

masyarakat, terdapat penjual pohon alba yang menawarkan 1 pohon albanya 

kepada si pembeli untuk dijual pohon alba tersebut, karena si penjual sedang 

membutuhkan uang. Si penjual akan melakukan tawara menawar dan 

melakukan kontrak (perjanjian) jual beli 1 pohon alba yang masih usia muda  

kepada siap beli dengan dikontrak berlaku selama minimal 5-10 tahun, 

dihitung dari pembeli melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Si 

pembeli ini memberikan syarat ke si penjual untuk pohon albanya ditanam di 

tanah si penjual sampai pohon alba yang dibelinya benar-benar sudah siap 

ditebang (dipanen). Setelah melakukan tawar menawar dan disepakati oleh 

pembeli dan penjual atas perjanjian (kontrak) nya kemudian si penjual 

menandai  1 pohon alba tersebut dengan menggunakan tali.6 

Dengan melihat praktik jual beli ijon yang terdapat diajalan Batu 

Lawang km. 3 Banjar PT APL JAWA BARAT, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah Islam 

menilai keabsahan praktik jual beli ijon di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar 

PT APL JAWA BARATatersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan 

Sistem Ijon Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Jalan Batu Lawang Km. 

3 Banjar Pt. Apl Jawa Barat”. 

1.1.  RumusanaMasalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yaang telahadikemukakanadiaatas, 

makaapenulis dapat merumuskan masalahasebagai berikut: Apakah Praktik 

Jual Beli Pohon Alba dengan sistem Ijon di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar 

PT. APL JAWA BARAT sudah sesuai dengan hukum Islam ? 

 

 

                                                 
6Hasil wawancara dengan Olih Solihidin. Pemilik Pohon Alba, pada tanggal 15 Februari 

2019 Puku 09.30 WIB 



 

 

5 

 

1.2.  TujuanaPenelitian  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian praktik jual beli dengan 

hukum Islam untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan di atas, sebagai 

berikut: Untuk mengetahui Apakah praktik jual beli pohon alba dengan 

sistem Ijon di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar PT. APL JAWA BARAT 

adalah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 

2. METODE 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan lapangan yang 

sumber diperoleh langsung kepada penjual dan pembeli pohon alba dengan 

sistem ijon dalam upaya meningkatkan kepahaman jual beli pohon alba dalam 

perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu 

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku 

nyata. Penelitian kualitatif, data nya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik 

data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti 

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian kualitatif 

dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi. Dapat dikatakan bahwa 

penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu 

masyarakat.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Ijon di Jl. Batu Lawang 

Km. 3 Banjar Jawa Barat 

Praktik jual beli di daerah Banjar terdapat Agen tempat pembelian pohon 

Albasiah, pohon yang masih kecil sampai yang sudah besar mereka sudah di 

pasarkan dan mereka melayaninya, ukuran 1 meter itu usianya 2 bulan sudah 

di pasarkan, lingkar pohon nya itu 30 cm yaitu usia 4/5 tahun masa panen 

nya, pabrik membutuhkannya seperti itu saat usia 4/5 tahun pohon yang 
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masih muda, mengapa usia muda mereka sudah menerimanya alasan nya 

pabrik mudah dalam memotong pohon itu.7  

Praktik jual beli pohon Albasia dilihat terlebih dahulu lingkar pohonya, 

yaitu misalnya 10 cm – 15 cm, 15 cm – 20 cm, usia pohon tidak menentukan 

panen. Dalam praktik jual beli Albasiah, usia penanaman pohon tidak 

dijadikan patokan dalam panen. Dan dalam istilah lain pohon Albasiah ini di 

namakan dengan sistem tebas, sistem ijon hanya dilakukan untuk pohon yang 

berbuah saja. Sistem tebas dalam pohon Albasiah ini dihitung dalam 1 Hektar 

ada berapa pohon, kemudian dilihat tingginya pohon. Ukuran pohon Albasiah 

pada umumnya 1 meter 30 cm atau 1 meter 50 cm tergantung permintaan 

pabrik.8 

Jika pabrik jual dan beli kayu Albasiah sistemnya kubik kasi, jika usia 

kayu tidak jadi patokannya tergantung kebutuhan yang punya kebun kayunya, 

didaerahnya tidak ada yang namanya sistem ijon. Pertama dilihat lokasinya 

terlebih dahulu lalu tertarik dengan pohonnya, kira – kira 1 pohonnya jadi 

berapa kubik jika sudah terhitung kubukasinya, misalnya ada 200 pohon 

totalnya ada 350 kubik dikalikan dengan harga beli di kebun dengan harga 

500 ribu/kubiknya. Jika PT Albasiah tidak pernah beli dari kebun, PT. 

Albasiah membeli dari bandarnya yang dikirim ke pabrik sistemnya sama 

dihitung perkubikkasinya.9 

3.2 Analisis Perspektif Hukum Islam dalam Jual Beli Pohon Alba 

dengan Sistem Ijon 

Kesesuaian suatu transaksi terhadap syara’ berpedoman terhadap terhadap 

rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli terhadap pohon Alba di PT 

albasiah jika dianalisis kesesuaian hukum di dalamunya maka dapat dinilai 

dari kesesuaian rukun maupun syarat akadnya, ialah sebagai berikut.  

 

                                                 
7 Wawancara, Bapak Ujang, Petani Pohon Albasiah, Batu Lawang Banjar. Pada tanggal 1 

April 2019.  
8 Wawancara, Bapak Candra, Pemilik Pohon Albasiah, Banjar Kolot. Pada tanggal 2 

April 2019.  
9 Wawancara, Mang Omon, Petani Pohon Albasiah, Desa Sukadana Ciamis, Pada tanggal 

11 April 2019. 
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3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun Jual Beli itu ada lima, yaitu: 

3.3.1 Penjual  

Adanya penjual yang bernama Bapak Olih Solihuddin. Penjual pohon 

Alba ini ialah pemlik lahan yang umumnya mewakilkan pekerjaan 

menbas pohon Alba kepada petani biasa atau masyarakat setempat. 

Kemudian pemilik lahan menjual hasil tebasan petani secara langsung 

kepada PT. APL. 

3.3.2 Pembeli  

Dalam jual beli pohon Alba pembeli ialah PT. APL. Perseroan ini telah 

berbadan hokum dan memenuhi kriteria sebagai perseroan yang bergerak 

di bidang ekspor produk olahan (epo) sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 6 tahun 1986. 

3.3.3 Barang yang dijual 

Jika ditelisisk dari objek penjualan pohon Alba terdiri dari materi yang 

baik, yakni sejenis kayu yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 

Diketahui sifat-sifatnya serta terbebas dari najis yang menyebabkan 

dilarang. Dari hasil wawancara kepada petani Alba, pohon yang dijual 

dalam kekuasaan penuh si penjual sebagaimana yang diisyaratkan dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud 3503 “janganlah kamu menjual 

barang yang bukan milikmu”. Serta pohon Alba dapat diserahkan. 

Akan tetapi terdapat hal yang berbeda, membeli pohon Alba dengan 

system kontrak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pohon tersebut 

dibeli dalam kondisi muda (ijon) dan dibiarkan hingga waktu yang 

diingankan pembeli untuk ditebas. 

Setelah dilakukan wawancara ternayata jual beli ijon yang dimaksud 

tidak sepenuhnya merugikan. Sebab harga pohon yang dijual dalam 

kondisi muda, tetap bernilai sama jika ditebas dalam kondisi tua. Jadi 

pembeli tidak dirugikan. 
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3.3.4 Ijab Qabul 

Ijab qabul dalam transaksi pohon Alba ialah melalui sighat perbuatan. 

Dimana petani Alba menjual pohon Alba dengan datang langsung ke PT. 

APL dan menerima sejumlah uang dari nilai barang yang dijual.  

3.3.5 Persetujuan kedua belah pihak  

Petani Alba dengan PT. APL bersetuju terhadap transaksi jual beli pohon 

Alba. Hal ini dapat dilihat dari kepercayaan petani dalam memilih PT. 

APL sebagai tempat penjualan.  

Dalam jual beli pohon Alba, kesesuaian hokum islam dapat dilihat 

juga melalui syarat-syarat yang terpenuhi dalam transaksi. Syarat-syarat 

yang berlaku pada akad jual beli pohon Alba adalah sebagai berikut:  

Syarat-syarat yang berlaku pada akad jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Syuruth al-in’iqad: merupakan syarat-syarat syar’i (syuruth asy-

syar’i) yang berlaku pada rukun-rukun akad jual beli. Sedangkan 

ruang lingkup berlakunya syarat-syara al-in’iqad adalah: 

(1) Berkaitan dengan masing-masing pihak (aqidain) sebagai 

subjek hukum dalam akad.  

Pihak yang bertransaksi dalam jual beli pohon Alba ialah 

petani Alba dengan PT APL. Keduanya berperan sebagai 

subjek atau pelaku dalam transaksi tersebut. Serta memiliki 

perlakunya hukum terhadap hak dan kewajiban antara pembeli 

dan penjual.  

(a) Syarat kecakapan (ahliyah) 

Petani Alba telah memenuhi syarat kecakapan, sebab dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan Manager PT. 

APL bahwa penjual umumnya berasal dari golongan tua 

dewasa. Yang telah memiliki kecakapan serta pengalaman 

dalam jual beli pohon Alba. Hal ini dapat dilihat jrang 

terjadi kerugian antara salah sati pihak. Kecakapan 

terhadap pembeli yakni PT. APL adalah mereka ialah 

Lembaga yang telah memiliki izin resmi polres Banjar 
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untuk mengoprasikan ekspor impor terhadap kayu untuk 

kebutuhan produksi.  

(b) Syarat kewenangan (wilayah) 

PT. APL telah mendapat izin untuk peroperasi di wilayah 

Jalan Batu Lawang Patroman Banjar Jawa Barat.  

(2) Berkaitan dengan obek jual beli (ma’qud ‘alaih), maka harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Objek jual beli merupakan harta yang diperbolehkan oleh 

syariah (masyru’). 

Objek jual beli terhadap pohon Alba sesuai dengan syariat. 

Hal ini dapat dilihat dari jenis barang yang merupakan 

dapat diserahterimakan, diskusi secara penuh oleh penjual, 

dan materialnya berupa kayu yang boleh untuk 

diperjualbelikan.  

b. Objek jual beli harus bermanfaat secara syar’i. 

Pohon Alba dapat digunakan sebagai material-material 

bangunan seperti membuat rumah, perabotan-perabotan, 

untuk keperluan agama seperti : masjid, pesantren, dan 

lain-lain. Sehingga dapat di simpulkan pohon Alba dapat 

dimanfaatkan secara syar’i. 

c. Objek jual beli merupakan kepemilikan sempurna. 

Merupakan pohon Alba dari petani dijual kepada PT. APL 

dikuasai secara penuh oleh petani sehingga dapat 

diserahterimakan dan tidak merugikan salah satu pihak.  

(1) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul (sighat al’aqd) 

Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan ijab qabul ialah 

sebagai berikut : 

a. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 

Pohon Alba dijual dengan harga yang sesuai. Dimana 

perbatang pohon Alba dihargai Rp. 500.000/batang , 

walaupun pohon alba dijual keadaan muda (ijon) tetap 
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harga yang berlaku sama sehingga kedua belah pihak 

saling ridha (taradlin) 

b. Pernyataan ijab qabul (sighat al-aqd) dalam majelis 

tertentu. 

Dalam jual beli pohon Alba antara petani Alba dengan PT. 

APL dinyatakan secara perbuatan. Dimana pohon yang 

dijual di tebas oleh PT.APL dengan mewakilkan dengan 

pekerja dan mengakhiri transaksi dengan penjual 

menerima sejumlah uang dari pohon alba yang dijual. 

Terhadap sistem kontrak, pohon yang dijual tidak ditebas 

sampai cukup usia akan tetapi petani sudah secara resmi 

telah menjual pohon tersebut walaupun pohon alba 

tersebut berada di tanah si penjual. 

(2) Syurut asy-shihah : merupakan syarat keabsahan jual beli yang 

berlaku apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditetapkan syara’.  

Jika ditinjau dari rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku 

pada jual beli pohon Alba maka transaksi terhadap pohon 

tersebut sah atau sesuai dengan ketentuan syara’. Terkait jual 

beli pohon Alba dalam usia muda (ijon) hal ini dapat dipahami 

sebagai suatu adat setempat (al-‘adha al muhakkamah). Meski 

dari pada itu, jual beli ini tidak sah yang dirugikan, sebab 

harga tidak berubah dan biaya perawatan ditanggung oleh 

pembeli. 

(3) Syuruth al-luzum : merupakan syarat kepastian hukum dalam 

jual beli karena sudah tidak berlaku hak khiyar bagi para pihak 

untuk membatalkan atau melanjutkan akad.  

Transaksi pohon Alba terhindar dari “khiyar”. Sebab subjek 

pembeli ialah PT. APL yang telah memiliki ijin resmi dari 

polres Banjar untuk membeli pohon Alba kepada masyarakat. 
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(4) Syuruth an-nafadz : merupakan syarat berlakunya akad jual 

beli bagi para pihak yang telah memenuhi syarat kecakapan 

(ahliyah) dan kewenangan (wilayah) untuk bertasharruf.10 

Dari wawancara oleh penulis dengan manager PT. APL 

rata-rata penjual pohon Alba ialah petani dewasa yang telah 

memiliki kecakapan baik secara kewarganegaraan maupun 

secara personal dalam melakukan transaksi jual beli. 

Demikian dengan pembeli, ialah perseroan yang telah 

berbadan hukum pembeli, ialah perseroan yang telah berbadan 

hukum sehingga memenuhi kriteria kecakapan sebagaimana 

disyaratkan dalam suatu transaksi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara teliti tentang 

“hukum Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem |Ijon dalam perspektif islam 

(Studi Kasus jln. Batu Lawang km. 3 Banjar PT. APL JAWA BARAT), 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

Sistem jual beli ijon terhadap pohon Alba ditinjau secara detail dari 

rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sesuai atau tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Sistem ijon sebagaimana dimaksud idak merugikan 

kedua belah pihak baik dari segi penjualan dan kemanfaatan sesuai dengn 

prosedur transaksi yang dibenarkan oleh syara’.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha menuliskan saran-saran 

sebagai berikut: 

a. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Banjar haruslah jelas objek 

nantinya dan tidak adanya suatu persyaratan khusus antara penjual dan 

pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan atau kerugian. Bagi 

                                                 
10 S Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 71-76. 
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pembeli jual beli ijon ini bisa menjadi investasi / keuntungan yang 

sangat besar di masa mendatang. 

b. Kepada penjual dan pembeli 

Hendaknya didalam menjual belikan pohon alba dengan sistem ijon 

berusaha menghindari gharar dan suatu persyaratan khusus yang 

menimbulkan sedikit ketidakrelaan untuk penjual, sehingga 

menyebabkan jual beli ini dilarang oleh agama. 

Di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak, hendaklah 

di dasarkan sesuai perintah agama. 

Islam menghendaki kepada penganutnya supaya makhluknya 

mendapat kemaslahatan yaitu maslahat yang sesuai dengan perintah 

agama. 
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