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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Dalam persoalan makanan, Rasulullah SAW sangat selektif dalam 

memilih makanan yang halalan dan toyyiban. Rasulullah SAW hanya 

makan makanan yang halal, dalam arti bukan makanan haram yang 

diperoleh dari usaha atau cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Dengan 

kata lain, Rasulullah SAW selalu makan makanan yang diperoleh dengan 

cara yang benar. Bukan makanan dari hasil curian, bukan berasal dari uang 

korupsi, dan sebagainya. Halal terkait dengan urusan akhirat. Nabi Saw 

tidak menolak makanan yang telah ada, dan tidak meminta yang tidak 

tersedia. Jika disajikan makanan yang baik, beliau pasti memakannya, jika 

beliau tidak menyukai makanan (yang halal), maka beliau 

meninggalkannya, namun tidak mengharamkannya, beliau tidak pernah 

mencela makanan.  

contoh makanan yang disukai oleh Beliau yaitu cuka, cuka salah satu 

makanan yang disukai oleh Rasulullah
1
. Dan cuka ini digunakan sebagai 

lauk untuk di makan. Untuk mengenal cuka itu  lebih mendalam, terlebih 

dahulu mengenal hadis-hadis tentang cuka itu sendiri. 

Hadis Rasulullah Saw :  

َداُم اْلَخل   َعْن َعاِئَشَة َقاَلتْ  2قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نِْعَم اْلِْ
 

“ Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Lauk-pauk yang 

paling nikmat adalah cuka'. "   
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َداُم اْلَخل   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقالَ  3َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نِْعَم اْلِْ
 

“ Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 

bersabda,'Lauk-pauk yang paling nikmat adalah cuka'. "  

Hadis Rasulullah Saw : 

ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِهَشاٍم َعْن ُسْفَياَن َعْن  ثَ َنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُخَزاِعي  اْلَبْصِري  َحدَّ َحدَّ

َداُم اْلَخل   َعْن َجاِبرٍ ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر   4َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل نِْعَم اْلِْ

“ Abdah bin Abdullah Al Khaza'i Al Bashri menceritakan kepada kami, ia 

berkata, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-

baik lauk pauk adalah cuka."  

Hadits ini lebih shahih daripada hadits Mubarak bin Sa'id. 

ثَ َنا َأبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن َأِبي َحْمَزَة الث   ثَ َنا َأبُو ُكَرْيٍب ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعََلِء َحدَّ َماِليِّ َعْن َحدَّ
َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  الشَّْعِبيِّ َعْن أُمِّ َهاِنٍئ بِْنِت َأِبي طَاِلٍب قَاَلتْ 

ِه َوَسلََّم فَ َقاَل َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء فَ ُقْلُت ََل ِإَلَّ ِكَسٌر يَاِبَسٌة َوَخلٌّ فَ َقاَل النَِّبي  َصلَّى اللَُّه َعَليْ 
َفَر بَ ْيٌت ِمْن ُأْدٍم ِفيِه َخلٌّ   5قَ رِّبِيِه َفَما َأق ْ

“ Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Abu 

Bakar bin 'Ayyas menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats-

Tsumali, dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ia berkata, 

"Rasulullah SAW pernah menemuiku kemudian bertanya, 'Apakah kalian 

memiliki sesuatu' Aku menjawab, 'Tidak, kecuali remukan roti kering dan 

cuka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Hidangkan itu. Tidak akan sepi sebuah 

rumah dari lauk (jika) di dalamnya (masih) ada cuka'."  
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Cuka secara tabiat (thaabi’iy) adalah halal menurut Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Dalil dari Al-Qur‟an adalah firman-Nya ta’ala : 

 6ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْ َناُكمْ 

“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan 

kepadamu”  

                        

        7   

 “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, 

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan, sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan. 

Ibnu Najar bersumber dari Aisyah, yang diriwayatkan di dalam “ Al- 

Jam‟ul Kabir “, bahwa Aisyah telah berkata “orang-orang menemui 

Rasulullah. Kata Nabi: “ Aku tidak melihat tubuh kalian bercak-bercak 

lantaran didaerahmu terdapat bumbu “. Jawab mereka: di daerah kam tidak 

ada, kecuali cuka “. Kata beliau: “ Cuka itu bumbu”.
8
 

Hadits yang di lansir oleh imam At-Tirmizi dalam Sunan Nya, 

(Kitab Al-Ath’imah ,  Hadits nomor 1901 dan 1902.) yaitu: 
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Kami mendapat Hadits dari Al-Hasan bin Arafah, tuturnya: kami 

mendapat hadits dari Mubarak bin Said, sadara Sufyan bin Said Ats-Tsauri, 

dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Saw bahwa sanya 

beliau bersabda: sebaik-baik lauk adalah cuka.  Dalam bab ini At-Turmuzi 

meriwayatkan hadits dari Aisyah dan Ummu Hani‟ 

Adapun macam-macam cuka yang di konsumsi yaitu: 

1. Cuka gandum yaitu Cuka yang dihasilkan dari proses fermentasi 

gandum bewarna kecokelatan dan berubah menjadi cairan yang 

bening setelah proses penyulingan. Cuka gandum bisa di pergunakan 

untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk mempersedap atau 

memberikan efek rasa khusus pada makanan. 

2. Cuka Apel yaitu cuka apel ini memilki manfaat yang sangat besar. Ia 

dapat mengurangi lemak  darah. Cuka apel adalah jenis cuka lebih 

baik, karena kandungan dasarnya asid esetat, ia juga mengandung asid 

organik yang menetap pada tubuh dalam metabolisme disampig pula 

mengandung banyak mineral yang menetap pada tubuh.
9
 Di sebutkan 

dalam buku
10

 mengatakan bahwa cuka boleh membersihkan 

peradangan pada pelvis ginjal dan kandung kemih. Ia menyebutkan 

bahwa cuka boleh mencegah seseorang terserang penyakit kencing 

yang bercampur darah da nanah, dan bisa membersihkan lambung dari 

kuman, dan dapat menyembuhkan obesitas dengan cara mengosumsi 

dua sendok cuka dan air yang cukup setiap hari.
11

 

3. Cuka Anggur Putih yaitu jenis cuka ringan beraroma dan digunakan 

untuk memasak, dan juga merupakan dasar yang baik untuk membuat 
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cuka diresapi dengan berbagai ramuan, rempah-rempah atau buah-

buahan. 
12

 

Dalam penelitian ini mengatakan cuka yang dimaksud dalam 

permasalahan ini yaitu cuka makanan bukan cuka getah. Cuka makanan 

yang telah dijelaskan  pembahasan diatas. Sedangkan cuka getah yaitu 

bahan pembeku getah dan cuka ini baik untuk tanaman pohon karet 

biasanya menggunakan  cuka karet untuk proses pembekuannya, tetapi 

berbahaya bagi petani karet jangan terkena anggota badan dan juga tidak 

baik untuk tanaman pohon karet bisa menyebabkan pohon karet tidak 

menghasilkan getah karet lagi bahkan mati. Itulah penjelasan singkat dari 

cuka getah.
13

 

 Penelitian ilmiah membuktikan bahwa cuka merupakan antibiotik 

yang baik untuk mencegah kerapuhan gigi, membersihkan alat-alat 

pencernaan, melawan bakteri-bakteri dan prasit-prasit yang ada dalam perut, 

mengaktifkan proses pencernaan dan metabolisme tubuh, membantu 

obesitas, mengobati penyakit asma, elergi, juga pada kasus-kasus diare berat 

karena cuka mengandung sejumlah zat pengarut (constrictor). cuka juga 

bisa digunakan untuk mengobati sakit persendian, meminimalisir efek 

sengatan lebah, dan sengatan lain seperti serangga dan hewan-hewan laut.
14

 

Pembaca pasti terheran-heran, setengah tidak percaya ketika 

membaca hadits-hadits Nabi Saw yang mengatakan cuka sebagai lauk, dan 

lauk adalah makanan pelengkap yang menambah selera makan, misalnya, 

sifulan makan dengan lauk daging. 
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Namun keheranan ini akan hilang jika anda tahu bahwa riset empirik 

telah membuktikan bahwa cuka adalah larutan ringan asam asetat (acetic/ 

ethanoic acid, CH3 COOH) yang berkisar antara 4-5 %. Asam ini 

merupakan asam lemak ringan yang terdiri dari minyak dan lemak yang 

merupakan komposisi pokok makanan lantaran kadar kalori tinggi yang 

dikandungkannya, meskipun mengosumsi lemak secara berlebihan juga 

dapat membahayakan kesehatan, dari sini, konsentrasi asam asetat dalam 

cuka yang hanya berkisar antara 4-5 % mengandikasikan bahwa cuka layak 

untuk dikosumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia, karena 

memenuhi kadar minimal minyak nabati yang dibutuhkan oleh tubuh, tanpa 

menyeretnya pada resiko bahaya tinggi konsentrasi minyak hewani yang 

jika mengumpal (dalam tubuh ) akan dapat  menyebabkan berbagai macam 

penyakit.
15

 

Konsumsi lemak dengan cukup merupakan kebutuhan pokok dalam 

makanan yang dikosumsi manusia karena memang dibutuhkan tubuh 

manusia. Hal itu dikarenakan minyak ini mengandung kadar kalori tinggi 

dan mampu memproduksi sel-sel atas izin Allah. Cuka disini adalah cairan 

penahan yang dihasilkan melalui oksidasi alkohol saat proses fermentasi 

biji-bijian, seperti gandum, buah-buahan, seperti apel dan anggur, maupun 

fermentasi madu sirup yang dihasilkan dari perasan berbagai buah-buahan 

semisal tebu dan anggur. 

Perkataan Nabi Saw bahwa cuka adalah lauk pauk bahkan lauk pauk 

yang terbaik, merupakan inovasi ilmiah yang mencengangkan, karena tidak 

seorangpun  pada masa pewahyuan dan beberapa abad setelahnya 

mengetahui manfaat cuka.
16
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Cuka merupakan makanan dan obat kuno, Imam Ibnu Qoyyim 

mengatakan bahwa cuka bermanfaat untuk mengobati  radang lambung dan 

hipatitis, menghilangkan efek racun yang mematikan pada obat, serta 

menguraikan susu dan darah, cuka baik untuk limpa, dapat membersihkan 

lambung, membantu proses pencernaan, mencegah mencret, menghilangkan 

rasa haus, melembutkan makanan yang keras, dan melunakkan darah
17

 

 Sementara itu,  ar-razi
18

 mengatakan bahwa cuka dapat 

memperlembut campuran yang keras, mengeringkan perut, dan 

menghilangkan dahaga. Komposisi cuka adalah air, asam cuka, (5% ), zat-

zat padat, zat yang mudah menguap, zat-zat organik, serta zat lainnya yang 

memberikan rasa dan bau. 

Cuka menjadi makanan yang penting dan bermanfaat bagi tubuh 

karena kadar asam asetatnya tidak terlalu banyak berkisar antara empat atau 

lima persen. Cuka bermanfaat bagi tubuh karena ia memberikan lemak 

nabati yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga  dampak buruk lemak hewani 

yang berlebihan bisa diminimalisasi.
19

 Kadar lemak hewani dalam tubuh 

yang berlebihan akan menimbulkan gumpalan lemak yang dapat 

menimbulkan berbagai penyakit. Selain manfaat medis, cuka juga sering 

dipergunakan untuk menambah lezat makanan. 

Hadits Rasulullah saw yang menyebutkan cuka sebagai “lauk” atau 

“sebaik-baik lauk”  menunjukkan fakta ilmiah  yang melampaui zamannya. 

Sebab,  pada masa Rasulullah, bahkan hingga beberapa abad kemudian, 

tidak ada orang yang menganggap cuka sebagai lauk pauk utama apalagi 

mengetahui komponen penting yang terkandung di dalamnya. Fakta ilmiah  

yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw, itu menjadi bukti yang sangat 

                                                             
17

 D. Ahmad  Musthafa Mutawwali, al- Tibbul Badil. ( Bairut: al-Kohhar Al- Jami‟ al- Azhar: 

2005M / 1426 M),  255-256. 
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jelas bahwa Muhammad Saw adalah utusan Allah yang mendapat wahyu 

dari Allah. Setiap ucapan dan tindakannya senantiasa dipandu oleh wahyu.
20

 

Namun kita harus perlu mengetahui bahwa terlalu berlebihan 

mengosumsi cuka dapat membahayakan kesehatan. 
21

Dilansir vavalife 

menurut dokter  Tri Aria Wibowo
22

 bahaya dari penambahan cuka ke dalam 

berbagai makanan, tergantung dalam jumlah cuka. Jika digunakan 

berlebihan, dampak yang ditimbulkannya membahayakan tubuh. Cuka atau 

juga disebut dengan Asam asetat merupakan senyawa kimia asam organik 

yang digunakan untuk menambahkan rasa asam dan aroma ke dalam 

makanan. Asam asetat memilki karakteristik berbeda yang menentukan 

bahaya dari penggunaanya. 

Cuka atau asam asetat yang cair lebih aman digunakan daripada 

yang pekat. Karena cuka yang pekat memilki bahaya cukup 

mengkhawatirkan, namun sebenarnya cuka yang biasa digunakan termasuk 

katagori asam asatat cair, yang tidak berbahaya jika dikonsumsi. Dokter 

Arina berpendapat penggunaan cuka pada makanan tidak berbahaya jika 

yang digunakan adalah asam asetat yang cair, jika yang pekat dampaknya 

bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti masalah 

pencernaan, hingga meningkatkan keasaman darah yang bisa  berujung pada 

kematian.
23

Lebih lanjut Arina menyarankan untuk lebih bijak dalam 

mengosumsi cuka. Sebagai Alternatif lain, anda dapat menggunakan perasan 

lemon atau irisan mangga sebagai pengganti cuka sehingga lebih aman 

untuk kesehatan.
24
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 Ibid., 308. 
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 Abdul Basith Muhammad as-Sayyid,  Pola Makan Rasulullah. (Jakarta: Almah, 2006),  98. 

22 http;// meetdoctor .com, selasa 14/2/2017 14:30. 
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 Muhammad Ali Toha Assegaf,  Buku Pintar Sehat Islami. (Jakarta: Mizania, 2011), 87. 

24 http;// meetdoctor .com, selasa 14/3/2017 14:30. 
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Mengingat pentingnya kita mengetahui dan mempelajari tentang 

manfaat dan dampak buruk dari cuka, oleh sebab itu penulis mengangkat 

sebuah judul ” KEUTAMAAN CUKA DALAM HADIS NABI“  )  I’jaz 

Ilmi dalam Ilmu Kesehatan.( Dan mudah-mudahan hal ini dapat 

menjadikan suatu pelajaran yang dapat di ambil. 

 

1.2.  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Salah satu pembuktian fakta ilmiah yang terkandung dalam hadis 

Rasulullah Saw, dan itu sudah menjadi bukti yang sangat jelas, dan 

hikayat itu terbukti di tengah perkembangan  sains dan ilmu 

kesehatan. 

2. Untuk mengetahui cuka yang baik di konsumsi, dan berapa kadar 

yang bisa dicampur dalam makanan tersebut, dan dampak negatif 

mengkosumsi cuka yang berlebihan. 

3. Pembuktian dari ilmu kesehatan bahwa banyak manfaat dari 

keutaman cuka itu sendiri.  

1.3.    Penegasan Istilah 

Agar kajian mudah dimengerti dan untuk menghindari kekeliuran 

dalam memahami istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam 

judul penelitian ini, maka perlu penulis memberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Keutamaan, Yaitu yang paling utama, keunggulan, keistimewaan, 

hal atau sifat yang baik.
25

yang penulis maksutkan dengan keutamaan 

yaitu hadis-hadis yang membahas atau yang menceritakan dampak 

fositif atau betapa pentingnya makanan cuka ini di bandingkan 

makanan lainnya. 

                                                             
25

Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Semarang: Widya 

Kerya, 2011) 353. 
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2. Cuka, cairan yang asam rasanya
26

, Asam esetat CH3COOH.
27

 

3. Hadis: yang banyak cerita, meriwayatkan hadis yang baru
28

 di sini 

penulis fokuskan kepada hadis yang membahasa keutamaan cuka 

saja. 

4. I‟jaz Ilmi yaitu: Kemukjizatan pada segi ilmu pengetahuan sains 

yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan 

umat islam.
29

 Disini penulis maksudkan cuka tersebut ada kaitan 

dengan ilmu sains seperti untuk pengobatan. 

5. Ilmu kesehatan yaitu: Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

keadaan alam
30

 segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan
31

 

yang penulis maksudkan disini yaitu banyak kaitannya ilmu hadis 

dengan ilmu kedokteran. Dalam hal menentukan kadar, di ilmu hadis 

tidak membahas tentang berapa kadar  cuka yang baik dikonsumsi, 

tetapi dalam ilmu kedokteran membahas berapa kadar cuka yang 

baik untuk dikonsumsi. 

Dengan penegasan masalah diatas penulis menjelaskan sedikit apa 

maksud dari tiap-tiap kata yang berkenaan dengan judul tersebut, agar 

dapat memudahkan pembaca untuk memahami maksudnya. Yaitu 

keutamaan cuka dalam hadis serta banyak manfaatnya dalam bidang ilmu 

kedokteran. 

 

 

                                                             
26

Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Kerya, 2011), 110. 

 
27 Hadiat, Moedjadi dkk, Kamus Sains, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Hlm 185. 

 
28

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir, (, Surabaya: Pustaka Progessif, 1997) 242 

 
29

 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an ( Dunia ilmu: Surabaya, 2003)  272.  

 
30

 W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,(, Jakarta, Balai pustaka, 2007)  437. 

 
31

 Ibid.,299. 
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1.4. Identifikasi Batasan dan Rumusan Masalah 

1.4.1    Identifikasi Masalah 

1. Adanya pertentangan antara hadis dengan ilmu medis, dalam hadis 

mengatakan bahwa banyak manfaat dari cuka, setelah di teliti dalam 

ilmu medis bahwa cuka tidak boleh di konsumsi karena zat asam 

yang terkandung di dalamnya, dan di sarankan lebih baik 

menggunakan perasan lemon dari pada cuka. 

2.  Cuka yang di maksud oleh para Nabi yaitu cuka yang terbuat dari 

buah-buahan seperti apel, kurma, dan anggur. Dan menurut 

penelitian dalam buku-buku kesehatan mengatakan bahwa seluruh 

cuka makanan mempunyai banyak manfaatnya. 

1.4.2 Batasan Masalah 

 Berdasarkan “identifikasi masalah” di atas, peneliti memfokuskan 

pembahasannya hanya pada kualitas hadis tentang keutamaan cuka , 

dan keutamaan cuka dalam i’jaz ilmi dalam persepektif ilmu 

kesehatan. Untuk mengetahui berapa banyak hadis yang 

membicarakan tentang cuka, maka penulis mencoba melacaknya 

dengan menggunakan takhrij dengan menggunakan kamus hadis al-

Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al- Nabawi yang disusun  oleh A.J 

Wensink dan telah di Tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. 

Dan didapati bahwa hadis-hadis yang membahas tentang cuka
32

 di 

dalam al-Kutub al-Tis’ah, sebanyak 22 Hadis, di antarany: terdapat 

dalam kitab Shaheh Muslim, kitab asyrabah, bab 167,168 dan 169, 

Abu Daud, kitab ath’amah, bab 39, Ibnu Majah, kitab ath’amah, bab 

33, at-Tirmizi, kitab ath’amah, bab 34, an-Nasa’i, kitab Iman, bab 

21 dan Musnad Ahmad, Juz 3, halaman 301,304, 353, 364, 371, 379, 

                                                             
32

 A.J.Wensink. al-Mu’jam al- Mufahras li Al-Alfaz al Hadist al-Nabawiy ( Laiden: Maktabah 

Briil, 1936H), 4: 206-208. 
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389, 390, 400. Mengingat hadis- hadis yang mnginformasikan cuka, 

baik hadisnya selafaz maupun semakna berjumlah banyak, maka 

disini penulis akan meneliti sanadnya yaitu dari hadis Sunan Abu 

Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan at-Tirmizi. 

1.4.3. Berdasarkan batasan masalah di atas, agar lebih terarah, maka 

perlulah adanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang keutamaan cuka ? 

2. Bagaimana keutamaan cuka dalam i‟jaz ilmi persepektif ilmu 

kesehatan? 

1.5. Tujuan dan kegunaan penilitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dan kegunaan 

penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah 

disebutkan sebelumya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang 

diatas,  sebagai berikut: 

1.5.3. Tujuan Penilitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui manfaat hadits-hadits Nabi tentang  

makanan yang baik itu adalah cuka  

2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari cuka 

secara medis yang dikatakan ahli kedokteran.  

1.5.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diambil dari penulisan ini adalah: 

 

1. Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuwan 

keislaman, khususnya ilmu hadits, dan penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih 

bagi kajian ke islaman terutama dibidang hadits dan 
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khususnya dalam kajian ilmu ke islaman dan juga ilmu 

kedokteran. 

2. Sebagai motivasi bagi kaum muslimin pada umumnya dan 

bagi pembaca pada khususnya agar mengetahui tentang 

kadar cuka untuk dikosumsi serta dampak positif dan negatif 

dari cuka. 

3. Disamping itu kegunaan dari penelitian ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar 

S1 dalam ilmu Ushuluddin 

1.6. Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan pustaka adalah merupakan proses umum yang dilakukan 

untuk mendapatkan teori terdahulu.
33

 Penulis telah banyak menemukan 

buku yng berkaitan tentang cuka, tetapi penulis hanya menyebutkan empat 

buku saja. 

 

D. Ahmad Musthafa Mutawali, dalam bukunya yang berjudul al- 

Tibbul Badil. Dalam buku menjelaskan manfaat dari cuka seperti 

memperkuat hati dan mengobati beberapa penyakit hati, mengobati sakit 

kepala dan pusing, dan menjaga atau mengobati kerasnya urat nadi dll, dan 

penulis buku ini juga mencantumkan beberapa pendapat dari Ibnu Qayyim. 

Cal  Orey, dalam bukunya yang berjudul Khasiat Cuka ( Cairan 

Ajaib Penyembuh Alami.) di dalam kitab ini menjelaskan secara keseluran 

tentang cuka, baik itu mengenai dampak positif, dan negatif dari cuka, 

sejarah dan asal – usul dari cuka, dan menjelaskan macam-macam cuka. 

Ibnu Qayyim al- Jauziyah, dalam bukunya yang berjudul Buku 

pintar Kedokteran( Tibbun Nabawi) di dalamnya menjelaskan bahwa cuka 

itu merupakan bahan panas dan dingin, meskipun biasanya lebih dominan 

dinginnya. Khall atau cuka kering pada tingkatan ketiga dan zat pengering 

                                                             
33

Elvinardo Ardianto, Metodogi Penelitian untuk Publik Relations, ( Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2011), Hlm 37. 
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yang kuat. dan cuka juga termasuk cairan estrangent hasil oksidasi alkohol 

selama proses fermentasi biji-bijian atau buah. 

Said Hammad dalam bukunya yang berjudul Kedokteran Nabi yang di 

didalamnya menjelaskan bahwa cuka adalah larutan ringan asam esetat yang 

berkisar antara 4-5%. Asam ini merupakan asam lemak yang merupakan asam 

lemak yang terdiri dari minyak dan lemak yang merupakan komposisi pokok 

makanan lantaran kadar kalori  tinggi yang dikandungnya, meskipun mengonsumsi 

lemak secara berlebihan juga dapat membahayakan kesehatan. 

Muhammad Ali Toha Assegaf dalam bukunya yang berjudul Buku 

Pintar Sehat  menjelaskan bahwa cuka atau asam esetat lebih aman 

digunakan daripada yang pekat. Karena cuka yang pekat memilki bahaya 

cukup mengkhwatirkan, namun sebenarnya cuka yang biasa digunakan 

karena termasuk  katagori asam asetat cair, yang tidak bahaya dikonsumsi. 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.
34

  

Agar kebenaran hasil penelitian yang diperoleh dapat dinilai kembali, 

proses penelitian yang dilakukan tersebut haruslah sistematis dan jelas.
35

 

Jadi penelitian ini termasuk salah satu bentuk penelitian kepustakaan 

(Library Research), yakni suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan 

dari berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan. Untuk itu 

langkah-langkah yang diambil adalah: 

 

1.7.1.   Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 

a) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh lansung dari 

obyek yang diteliti, adapun data primer dari penelitian ini 

                                                             
34

Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2. 

 
35

Dr. Hidayat Syah, M.A. Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Verivikatif, ( Yogyakarta: Suska Press, 2010), 15. 
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terdiri dari kitab-kitab hadis yaitu Abu Daud, dan kitab 

Syarah „Aun al Ma’bud, Ibnu Majah kitab syarahnya 

Misbaahuz Zujajah Ala Sunan Ibnu Majah, at- Tirmizi 

dengan syarahnya Tuhfah al-Ahwazhi bi Syarah Jami’ at-Tirmizi, 

b) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur 

yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Seperti Jurnal Ushuluddin, serta kitab-kita umum 

seperti al- Tibbul Badil, Kedokteran Nabi, dan al- Bayan fi 

mazhab  Syafi’i.  

c) Data tersier 

Data tersier merupakan data-data yang memberikan 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni seperti 

kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa 

Arab serta kamus-kamus seperti Kamus Sains, Kamus al- 

Munawwir, Kamus Bahasa Indonesia. 

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data 

pada dasarnya sumber kajian ini diperoleh dari literatur yang 

ada diperpustakaan dan didalam kitab-kitab. Untuk itu langkah yang 

ditempuh adalah dengan megumpulkan hadis tentang keutamaan 

cuka dengan menggunakan takhrij hadis bi al- Lafzh melalui kitab 

Mu’jam al-Mufahras.
36

 Menelusuri takhrij hadis bi awwal al- matan 

melalui kitab Jami’ al- Shagir. Dan menelusuri takhrij hadis  al-

Maudhu’ melalui kitab Miftah Kunuz al-Sunnah.  

1.7.3. Analisa Data 

Setalah data terkumpul kemudian mencari biografi perawi
37

 

serta mencari penilaian Ulama tentang perawi hadis. Kemudian  

melihat informasi tentang hadis tersebut dalam syarah-syarah hadis. 

                                                             
36 A.J. Wensink, Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy, ( Laiden : Maktabah Briil, 

1936 H ), 4: 206-208. 

 
37 Jamaluddin  Abu al-Hajjaj al-Mizi, Tahzibul Kamal fi Asma’il Rijal.(Bairut: Dar al-Fikr, 1994) 
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Dan setelah data disusun dengan sistematis sehingga dapat di ambil 

kualitas dan kuantitas hadis tentang keutaaan cuka. 

1.8. Sisetematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah 

memahami permasalahan dan permasalahan dan pembahasannya, maka 

dalam penelitian ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, alasan. 

pemelihan judul, penjelsan istilah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II: Merupakan  tinjauan umum tentang cuka yang mencangkup, 

pengertian cuka, asal-usul dari cuka, kegunaan asam esetad, 

macam-macam cuka, proses pembuatan cuka, dan dampak negatif 

dari cuka dll  

BAB III: merupakan pembahasan mengenai takhrij hadits yang meliputi: 

sanad dan matan, silsilah sanad (I‟tibar sanad), biografi perawi, 

analisa sanad dan matan, syarah Hadis, dan  status hadis tentang 

keutamaan cuka.  

BAB IV: kualitas hadis tentang keutamaan cuka dan I’jaz ilmi dalam ilmu 

kesehatan. 

BAB V: Merupakan bab terakhir yang mengkemukakan  kesimpulan dan 

saran-saran.  

 

 

 


