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Motto 

 

                       

                       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.(QS. an-Nisa’ (3): 29)”1 

 

 

 
  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm. 
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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. Praktek jual beli tebasan di Desa 

Sidoharjo ada dua macam, yaitu tebasan pangkasan dan tebasan wohan. Dalam 

tebasan pangkasan pemilik pohon menebaskan pohon cengkehnya ketika buah 

cengkehnya sudah tua dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan wohan, pemilik 

pohon menebaskan pohonnya untuk beberapa kali wohan dengan ketentuan 

bahwa apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan 

tidak memanen dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim 

selanjutnya. Dalam sistem tebasan wohan ini pohon cengkeh yang ditebas belum 

nampak buahnya jadi cara menaksirnya dengan melihat besar kecilnya pohon 

yang akan ditebas. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul beberapa pokok 

permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan cengkeh di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan bagaimana pelaksanaan jual 

beli tebasan cengkeh menurut teori bay’  dalam fiqh mu’amalah di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Sidoharjo dan 

sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang 

tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara 

dan dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif yaitu 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan 

obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual 

pada saat sekarang.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: praktek jual beli cengkeh 

sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu: tebasan 

pangkasan dan tebasan wohan. Tebasan pangkasan adalah sistem tebasan dimana 

akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan 

wohan yaitu akad jual beli dimana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa kali 

wohan dengan ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka 

penebas diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi 

untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada 

di Desa Sidoharjo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko 

kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumprah dalam jual beli  karena resiko 

datang di luar kehendak manusia. Dalam Jual beli tersebut baik penebas maupun 

pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, 

sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktek Jual beli 

juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan 

setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya 

kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jual beli cengkeh dengan sistem 

tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo sah menurut hukum Islam karena sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. 
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