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ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: “(Usaha Dadio Dalam meningkatkan
Pendapatan Keluarga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
Ditinjau menurut Ekonomi Islam)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar
belakang bahwa  kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi masyarakat
di Desa Muara Jalai. Ketidak berdayaan mereka dalam factor ekonomi
diakibatkan oleh penghasilan yang tidak menentu dan cenderung kecil. Namun
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain hasil beternak kerbau, hasil perahan
dari susu kerbau tersebut diolah menjadi suatu yang bermanfaat dan memepunyai
harga jual, hasil dari susu kerbau itu adalah dadio dan masyarakat yang membuat
susu kerbau tersebut disebut sebagai pembuat dadio.

Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana usaha perahan susu
kerbau di Desa Mura Jalai dalam meningkatkan pendapatan keluarga, apa faktor
penghambat yang dihadapi pengusaha perahan susu kerbau di Desa Mura Jalai
dalam meningkatkaan pendapatan keluarga, dan  bagaimana perspektif ekonomi
Islam terhadap usaha perahan susu kerbau Desa Muara Jalai dalam meningkatkan
pendapatan keluarga.

Penelitian ini bersifat lapangan yang berlokasi di Desa Muara Jalai
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha perahan susu kerbau di Desa Muara
Jalai dalam meningkatakan pendapatan keluarga, untuk mengetahui factor
penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Muara Jalai dalam meningkatkan
pendapatan keluarga, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap
usaha perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai dalam meningkatakan pendapatan
keluarga.

Dalam penulisan skrispsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa
data kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemilik Kerbau yang memanfaatkan
susu kerbau yang berada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Populasi pada penelitian ini adalah peternak
kerbau yang berprofesi sebagai pembuat dadio di Desa Muara Jalai Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang berjumlah 15 orang. Karena usaha yang
tidak rutin maka penulis mengambil 8 orang sampel. Oleh karena itu sampel pada
penelitian ini menggunakan metode sampling purposive.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
usaha dadio di Desa Muara Jalai merupakan usaha yang dikelola dengan
sederhana. Keberadaan usaha dadio telah bisa meningkatkan pendapatan keluarga
ini terbukti dari angket yang penulis sebarkan menyatakan 6 orang atau 75% dari
responden menyatakan membantu meningkatkan pendapatan keluarganya, ini
terlihat responden sebelum memulai usahanya dan sesudah memulai usahanya.
Sedangkan factor penghambat yang ditemui oleh pembuat dadio di Desa Muara
Jalai adalah pemasaran dan sumber daya manusia yang belum professional dalam
mengolah susu kerbau

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan
perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di
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akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syara’, maka
dari itu Allah SWT menciptakan manusia dengan sutau sifat saling membutuhkan
antara satu dengan lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa
yang diinginkan tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dihajatkan
itu. Usaha dadio di Desa Muara jalai tidak ada bertentangan dengan prinsip
ekonomi Islam, karena dalam ajaran Islam usaha atau berbisnis merupakan aspek
kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah, yakni masalah
berkenaan dengan hubungan manusia bersifat horizontal, segala aktivitas manusia
dalam muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada dasarnya
diperbolehkan atau mubah selama tidak ada dalil yang menyatakan haram.
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