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JUAL BELI TEBASAN BUAH MANGGA DI DESA BUMIAYU 
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

(Di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes) 

ABSTRAK 

 dalamnya mengkaji tentang jual beli tebasan buah mangga 
ditinjau dalam hukum islam. Jual beli merupakan kontrak tukar menukar atau barter. 
Jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda 
atau barang yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas 
dasar suka sama suka. Jual beli tebasan buah mangga adalah jual beli buah mangga 
yang belum nampak kematangannya. Biasanya penebas membeli tidak per kilo, tetapi 
satu pohon sekaligus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan jual beli 
yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek 
jual beli Tebasan atau ijon atau jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap 
untuk dipanen. Dan menelusuri bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik 
jual beli tebasan buah mangga di desa Bumiayu, apakah sudah sesui dengan syariat 
atau bertentangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam 
terhadap jual beli tebasan buah mangga di desa Bumiayu. Metode penelitian ini 
adalah kualitatif jenis penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dengan analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa jual beli tebasan buah mangga di desa Bumiayu adalah haram 
dan tidak dibolehkan oleh syariat, karena tidak terpenuhi syarat jual beli nya, yaitu 
tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau garar. Kemudian dalam penetapan harga 
ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pemilik pohon mangga. 
Kata Kunci: jual beli, tebasan, hukum islam. 

ABSTRACT 
 
This research is entitled A Sale and Purchase of Early-Harvested Mango Crops in 
Bumiayu Reviewed from the Islamic Perspectives. It studies on early-collected 
mangos reviewed from the Islamic law. Buying and selling is an exchange or barter 
contract. The trade on these early-harvested fruits is the deal which includes mangos 
that are not ripe and developed to collect. The buyers as well as the tree cutter 
purchase the crops based on how many mangos are harvested, not based on kilogram 
measurement. The problem on this research is buying and selling problems that occur 
in the community are increasingly widespread, one of which is the practice of buying 
and selling freedom or bondage or buying and selling plants, fruit or seeds that are 
not ready to be harveste. And how the Islamic law is applied on this transaction 
occuring in Bumiayu, wheter it is in accordance within sharia or perhaps it is against 
the Islamic regulation. The objective of this research is to figure out the Islamic law 



on the sale and purchase of mangos in Bumiayu. This research belongs to descriptive 
qualitative with data analysing deductively. The findings of this research 
demonstrates that the deal on early-harvested mangos are not allowed and against the 
Islamic rules as it does not meet the trading requirements and there are unclear 
components or Garar. Another factor which proves the deal against sharia is based on 
the fixing price where there is a party who suffered a loss, that is the tree owner. 
Keywords: sale and purchase, harvest, islamic perspective. 
 

1. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. 

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Salah 

satu interaksi antara satu orang dengan orang lainnya dalam islam adalah bermuamalah. 

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling 

tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Secara garis besar, 

Jual beli ( ) merupakan kontrak tukar menukar atau barter. Jual beli adalah penukaran 

harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) 

yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama 

suka. 

Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah 

seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan 

orang lain. Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak 

mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan 

perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap 

anggota masyarakat. Hikmah jual beli itu sendiri adalah memberitahukan adanya tukar 

menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual 

beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek 

kehidupannya. 

Islam sangat menekan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad yang baik, 

karena hal ini memberikan pedoman kepada manusia agar maksimal dalam usahanya, di 

antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi 



segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, 

tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau 

sering disebut dengan istilah pasar. 

Jual beli dilakukan melalui cara tertentu dengan menggunakan suatu proses yang 

menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi akad karena 

kata sepakat, akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsensus para 

pihak, karena dianggap sesuai. Sementara kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) 

sebagai obyek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan. 

Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan. Bagi benda yang tidak mempunyai 

kegunaan dilarang untuk dijualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain. dengan kata lain 

benda yang sebagai obyek jual beli sudah jelas dan konkrit bisa dimanfaatkan bendanya harus 

dalam keadaan nyata. Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus 

benar-benar dapat diserah terimakan sesaat setelah terjadi akad. Pemikiran ini sebagai bentuk 

nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat 

semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli ijon (jual beli tanaman, buah 

atau biji yang belum siap untuk dipanen). Praktik ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan 

tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu diantara barang-barang yang 

terlarang diperjual belikan ialah buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata 

baiknya dan belum dapat dimakan dalam bahasa Arab dinamakan mukhadlarah. Atau dalam 

buku lain dinamakan al-Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau 

menjualnya ketika masih kecil. 

2. METODE 

Penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah pertanyaan yang timbul dalam diri peneliti 

tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan buah mangga di 

desa Bumiayu, apakah sudah sesui dengan syariat atau atau bertentangan. Dalam penulisan 

skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan landasan teori 



sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, menonjolkan proses dan makna yang terdapat 

dalam suatu permasalahan. Kualitatif memiliki dasar deskriptif untuk memahami suatu 

permasalahan dengan lebih mendalam dimana penelitian lapangan (field research) ini bersifat 

observasi di mana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitiannya dan dipadukan 

dengan data lapangan berupa wawancara.  

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian 

diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan 

kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan 

memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi statement yang menolak atau 

membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.  

Dengan melalui   metode   deduktif   dapat   diuraikan   prinsip-prinsip   umum   yakni 

beberapa statement berupa landasan teori dalam hukum Islam,  kemudian  diaplikasikan  kepada  

informasi  yang  bersifat  khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian terkait jual beli tebasan buah mangga Manalagi di 

desa Bumiayu.. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan bapak Suyono dan ibu Hj. 

Atikah, selaku penebas dan pemilik pohon mangga yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal 

peneliti, yaitu di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. PEMBAHASAN 

Jual Beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari 

satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau 

dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu suatu proses penyerahan dan 

penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara 

kedua belah pihak yang bertransaksi. 

Secara bahasa , (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, 

menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan 

menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki 



manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang 

dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau 

kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh 

direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait 

dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah 

yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai 

sampai masa berlakunya habis.  

Dan Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk 

melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa 

berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. 

Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi 

akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan 

terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang 

harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui 

secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan 

yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti. Jual beli buah mangga 

yang dilakukan Bapak Suyono dan Ibu Hj. Atikah ini menggunakan sistem tebasan, yaitu 

menebas atau memborong satu atau lebih pohon buah mangga yang belum nampak 

kematangannya. Dalam praktik ini biasanya penebas mengajukan penawaran kepada pemilik 

pohon, kemudian pemilik pohon menerima tawaran dari penebas. Dalam praktik jual beli 

tebasan buah mangga yang dilakukan oleh bapak Suyono dan ibu Hj.Atikah menggunakan 

perjanjian jual beli lisan atas dasar saling percaya dan transparansi dalam bertransaksi serta 

bukti berupa kwitansi. Dalam proses penetapan harga si penebas menawarkan harga Rp. 

4000.000 per pohon, setelah penetapan harga dan adanya kesepakatan kemudian terjadi 

penyerahan hasil tebasan buah mangga kepada si penebas. Cara pembayaran yang dilakukan 

yaitu cash atau tunai. 

 



3.2. HASIL 

Setelah data-data dikumpulkan oleh peneliti yang bersifat lapangan dan diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dari kitab-kitab, jurnal, buku, dan sumber yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini yaitu jual beli tebasan buah mangga di desa Bumiayu dalam perspektif hukum 

islam. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian penulis akan menganalisis data yang 

telah dikumpulkan. Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta, barang dengan uang atas 

dasar saling suka atau proses pengalihan hak milik. Aktivitas seperti ini dibolehkan asalkan 

masih dalam koridor syariat, seperti harta dan barang yang diperjualbelikan adalah bermanfaat, 

halal, bukan benda haram, atau dengan proses yang haram. 

Dalam rukun jual beli, jual beli tebasan buah mangga sudah terpenuhi yaitu adanya penjual 

dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan sighat atau ijab qabul. Namun dalam 

tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau garar, serta barang harus bermanfaat sedangkan 

dalam transaksi yang dilakukan oleh penebas dan pemilik pohon itu barangnya tidak bermanfaat 

dan berbahaya . 

Rasulullah SAW juga melarang jual beli tersebut dalam beberapa hadits nya, sebagai berikut: 

 

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur hashoh dan 

garar  Dalam hadits Rasulullah SAW yang lain, 

sebagai berikut: 

 

 



Setelah melihat poin di atas peneliti telah menganalisa, bahwa jual beli tebasan buah mangga 

berjenis Manalagi yang dilakukan bapak Suyono dan ibu Atikah di desa Bumiayu adalah haram 

dan tidak dibolehkan oleh syariat karena di dalamnya mengandung unsur Garar, yakni 

memperjualbelikan buah mangga Manalagi yang belum jelas atau belum nampak 

kematangannya serta barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat dan berbahaya sehingga 

dapat merugikan salah satu pihak. Kemudian dalam penetapan harga nya yaitu si penebas 

membeli buah mangga Manalagi dalam satu pohon, per pohon nya dihargai sebesar Rp.400.000. 

Sebelum ditimbang tidak tahu berapa banyak mangga Manalagi yang ada di pohon. Setelah 

ditimbang seluruh mangga Manalagi yang di pohon terdapat 70kg, otomatis secara tidak sengaja 

per pohon dengan berat 70kg dihargai Rp.400.000, dan harga pasar per kilo mangga mentah 

adalah Rp.6.500. 

Penebas membeli satu pohon buah mangga Manalagi dengan harga Rp.400.000, kemudian 

ditimbang beratnya adalah 70kg, kemudian setelah jual beli tersebut sudah selesai si pemilik 

pohon dua hari kemudian pergi ke pasar dan bertanya tentang harga mangga Manalagi mentah 

per kilonya ternyata Rp.6.5000. Jika 70 dikalikan Rp.6.500 maka hasilnya adalah Rp.455.000, 

dan si pemilik pohon mengalami kerugian setelah mengetahui harga yang sebenarnya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan oleh peneliti dalam skripsi yang berjudul 

dapat diambil kesimpulannya, sebagai berikut:  

Jual beli tebasan buah mangga Manalagi yang dilakukan bapak Suyono dan ibu Atikah di 

desa Bumiayu dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, dimana praktik jual beli 

tersebut tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu mengandung unsur garar atau belum jelas, 

barangnya tidak bermanfaat dan membahayakan, kemudian merugikan salah satu pihak. Dalam 

penetapan harga nya ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu si pemilik pohon.  

 



Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa hal yang diharapkan 

bisa menjadi saran dan masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi  pihak 

terkait untuk kedepannya, yaitu: 

Untuk para pemilik pohon dan para penebas hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan jual 

beli tebasan, agar terhindar dari unsur penipuan dan larangan hukum Islam. Untuk para pelaku 

seharusnya memberikan layanan yang baik, misal mengenai informasi harga yang sesuai 

pasaran dan adanya transparansi agar lebih memuaskan. Untuk pemerintah setempat seharusnya 

membuat peraturan daerah tentang haramnya atau larangan apapun bentuk jual beli tebasan. 
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