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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, peranan pemerintah akan makin berkurang dan

sebaiknya peranan masyrakat termasuk dunia yang makin meningkat. Dalam

dunia yang makin meningkat  terbuka yang tidak mengenal batas-batas negara

dan bangsa, peranan pemerintah akan lebih ditekankan pada fungsinya sebagai

lembaga penganyom dan pengendalian agar pembangunan yang sebagian

besar dilaksanakan masyarakat tetap berpengaruh pada tujuan dan yang

didambakan yakni masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin

serta berkeadilan.1

Dewasa ini banyak Negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi

yang pesat, Pendapatan riil meningkat dari generasi ke generasi yang

mendorong peningkatam konsumsi terhadap barang dan jasa dibanding

dengan masa sebelumnya. Keadaan ini menggambarkan peningkatan standar

kehidupan antar generasi.2

Di Indonesia pendapat mengenai ekonomi kerakyatan terus

berlangsung banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan

sebagian besar pijakan pembangunan kedalam akan mengakibatkan

pertumbuhan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh sebagian

1 Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2006 ) Edisi-1, h.242

2 Tedy Herlambang dkk, Ekonomi Makro Teori Analisis dan Kebijakan, ( Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2002 ), cetakan, ke-2, h. 40
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pengamat yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia kedepan

yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat.3

Kehidupan ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi dan

distribusi yang dilakukan sederhana. seiring dengan perkembangan zaman

populasi manusia mengalami pertumbuhan. Sehingga kegiatan ekonomi juga

mengalami perkembangan. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan

dari hasil sebuah upaya manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan

cara sistematis, sehingga keyakinan akan kebenaran Al-Qur’an dan hadist.

Tentunya manusia memerlukan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum

untuk membuktikan ekonomi Islam juga sebagai ilmu pengetahuan. Maka

ekonomi Islam bisa diperhatikan dalam tata kehidupan yang dikehendaki

menurut aturan ekonomi Islam, dan pelaksanaannya pun dapat diperiksakan

karena alasan kemaslahatan manusia.4

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu

usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan hidupnya. Didalam Islam,

bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Imam Syaibani

bahwa bekeja merupakan unsure utama produksi mempunyai kedudukan yang

sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah

kepada Allah SWT, dan karena hukum bekerja dan usaha adalah wajib.5

Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT

pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan pada

3 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer, ( Yogyakarta: UII Press,
2000), Cetakan ke-1, h. 107

4 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, ( Yogyakarta: Ekonisia,
2004), h. 12

5 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikian Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004 ), Edisi 1, hlm 235
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seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai

dengan baik.

Banyak ayat Al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia

bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk mmenuhi kebutuhan hidup. Pada

dasrnya Allah telah menjanjian rizki bagi makhluknya yang melata di

permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk

bekerja dan berusaha, hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-

jum’ah ayat 10.







Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha mencari rizqi

tentunya yang halal lagi baik. Manusia dalam kehidupannya dituntut

melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan

kebutuhan hidupnya.

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk

memperoleh dan manfaat sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomis

guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat

bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan

lingkungan sosial, budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup

individu dan masyarakat.6

6 Imran  Manan, Dasar-Dasar Sosial  Budaya Pendidikan, ( Jakarta: Depdikbud, 1998),
h. 12
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Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pibadi dan sosial.

Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi

dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan

masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelarataan.7 Individu-individu

harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi

kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT.

Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat

merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki

seorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.8 Masalah miskin muncul

karena ada anggota masyarakat yang secara struktual tidak mempunyai

peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan

yang layak. Akibatnya, ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat

lainnya dalam persaingan nafkah sehingga semakin lama semakin tertinggal.

Masyarakat di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara,

Kabupaten Kampar, sebagian besar masyarakatnya menjalankan

kehidupannya sehari-hari sebagai petani dan bekerja di ladang. Pekerjaan

dilakukan karena, sebagian tak punya pendidikan tinggi dan susah

mendapatkan pekerjaan yang layak.

Berbagai perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat khusus nya

perubahan dan perkembangan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan

semakin meningkat pula, untuk meningkatkan perekonomian kebutuhan

keluarga, ada beberapa masyarakat di Desa Muara jalai yang berprofesi

7 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf  Riau Graha Unri Press,2007), hlm, 6
8 Muh said, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Pengembangan, (Pekanbaru: Suska

Press, 2008), h. 8
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sebagai peternak kerbau dan mengandalkan dari susu kerbau untuk diperah

setiap harinya dan dioalah, susu kerbau disebut juga dalam bahasa ocu Dadio,

usaha perahan susu kerbau yang ada di Desa Muara Jalai pada beberapa tahun

terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Usaha perahan susu

kerbau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Jalai, secara umum

berorientasi kepada perolehan nilai-nilai ekonomi, hal ini didasarkan pada

kegiatan produksi barang atau jasa yang ditujukan kepada konsumen dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai bagian dari tujuan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga serta menunjang

kelangsungan suatu usaha dalam menghasilkan ekonomi.

Sedikit dikemukakan Proses pembuatan atau olahan dari susu kerbau,

mulai dari pemerahan susu kerbau. Pertama dicari dulu Tolang atau bambu

lalu bambu tersebut dipotong-potong dan di bersihkan, dan disiapkan juga

daun pisang yang sudah kering gunanya untuk penutup bambu, setelah itu

susu kerbau dimasukkan dalam bambu yang sudah disiapkan tadi lalu ditutup

dengan daun pisang yang sudah kering, kemudian dibiarkan dalam beberapa

hari untuk hasil yang maksimal.9

Usaha perahan susu kerbau merupakan salah satu sumber yang

dimanfaatkan oleh masyarakat. Kerbau yang dipelihara dan dimanfaatkan

susunya tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan Dadio, Usaha

perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai sudah berkembang sangat pesat ini

bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya permintaan dari konsumen, selain

9 Wawancara Langsung  Kepada Pengusaha Perahan Susu Kerbau Yang Berada Di Desa
Muara Jalai Pada Tanggal, Senin 3 Februari 2015
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itu usaha perahan susu kerbau bisa juga dibuktikan dengan semakin

banyaknya masyarakat Desa Muara Jalai membuat usaha perahan susu kerbau.

Akan tetapi dalam perkembangannya yang begitu pesat penulis

menemukan kendala-kendala yang bisa menghambat pengembangan usaha

perahan susu kerbau seperti, keterbatasan modal dan masih kurangnya

persediaan bahan baku, selain kekurangan bahan baku, masyarakat juga susah

memasarkan hasil usahanya, dan juga lokasi pembuatan jauh dari lokasi pasar.

Dari keterbatasan modal tersebut masyarakat terkendala dalam pengembangan

usahanya yang mengakibatkan kurangnya hasil yang didapatnya.

Akan tetapi, dari pengamatan sementara usaha ini mempunyai andil

yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan juga

mengurangi pengangguran.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Latif dan Buk Nurhayati

pengusaha perahan susu, Latif terlahir dari keluarga yang kurang mampu.

Semenjak kecil Latif sudah bekerja. Setelah dewasa dan berkeluarga dia

memulai usaha sebagai pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan, dan suatu

saat usahanya sebagai pedagang mengalami kerugian, jangankan untuk

mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari susah

dengan hanya menerima pendapatan Rp.500.000  perbulan. Dan pada awal

tahun 2007 Latif membuka usaha perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai

Kcamatan Kampar Utara, Latif melihat perkembangan usaha perahan susu

kerbau di Kecamatan Kampar Utara terutama di Desa Muara Jalai merupakan

usaha yang berpeluang bagus. Dengan Modal yang kecil Latif memulai Usaha

Perahan susu kerbaunya, hingga sekarang Latif telah bisa memiliki beberapa



7

usaha perahan susu kerbaunya, dengan pendapatan Rp.3000.000 perbulannya.

Dengan usaha yang tekun tersebut sekarang Bapak Latif sudah bisa

menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan menyekolahkan anaknya sampai

keperguruan tinggi serta meningkatkan kehidupan ekonominnya.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “USAHA PERAHAN SUSU KERBAU DALAM

MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI DESA MUARA

JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA DITINJAU MENURUT

EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini secara mendalam, maka penulis

membatasi pembatasan masalah yang berfokus pada usaha perahan susu

kerbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Muara Jalai ditinjau

menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai dalam

meningkatkan pendapatan keluarga ?

2. Apa faktor penghambat yang dihadapi usaha perahan susu kerbau dalam

meningkatkan pendapatan keluaraga ?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap usaha perahan susu kerbau

dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Muara Jalai ?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk usaha perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai dalam

meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Untuk mengetahui factor penghambat usaha perahan susu kerbau dalam

meningkatkan pendapatan keluarga

3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi islam tentang usaha perahan susu

kerbau di Desa Muara Jalai dalam mningkatkan pendapatan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dalam menetapkan

ilmu pengetahuan yang ada berdasarkan praktek yang terjadi.

2. Sebagai informasi bagi pihak yang terkait dalam pengembangan usaha

perahan susu kerbau.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan

Ekonosmi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN  Sultan Syarif

Kasim Riau

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan dan menyusun serta mengelola data

dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kampar Utara,

tepatnya di desa Muara Jalai. Adapun yang menjadi alasan peneliti
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melakukan penelitian ditempat ini dikarenakan tempat penelitian berada di

desa atau tempat tinggal peneliti, ini bisa membantu memudahkan peneliti

untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Dan lokasi ini mudah

dijangkau serta untuk menghemat biaya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.10 Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan

peternak kerbau yang melaksankan usaha dadio sebanyak 15 orang, karna

usaha yang lain tidak rutin maka penulis mengambil 8 orang sampel yang

betul-betul memberi kontribusi terhadap pendapatan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive

sampling (sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang

atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri yang spesifik).

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik kerbau, sedangkan objek

penelitian ini adalah usaha perahan susu kerbau dalam meningkatkan

pendapatan keluarga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara

menurut ekonomi islam

4. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

10 Sugiyono, Statiska Untuk Penelitian,(Bandung:Alfabeta,2009),h.61
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memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.11

Pengumpulan data tersebut diakukan secara khusus untuk mengatasi

riset yang sedang diteliti..

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang

telah dipublikasikan baik dari sumber buku bacaan maupun informasi

dari pemilik Kerbau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui

cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat

langsung kelapangan ( laboratorium ), terhadap objek yang diteliti

(populasi ). Pengamatan disebut juga penilitian lapangan.

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

c. Angket yaitu mengajukan daftar pertanyaan yang dipersiapkan

kemudian dibagikan kepada responden sehingga diperoleh data-data

yang akurat dari penelitian ini.

6. Tekhnik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode wawancar

yang disesuaikan dengan data deskriptif kualitatif analisis yaitu dimana

setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisan secara

kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

11 M.Iqbal Hasan, Pokok pokok Materi Statistik1 ( Statistik Deskriptif ),(Jakarta:PT.Bumi
Aksara,2012),h.16
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7. Metode Penulisan

Untuk mengolah data yang telah terkumpul, penulis menggunakan

beberapa metode yaitu:

a. Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum, kemudian

diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif, dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu

kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah jalannya penganalisaan dan membantu penulis

dalam merumuskan kesimpulan maka perlu adanya sistematika pembahasan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan

permasalahan-permasalahan secara ringkas yang meliputi : latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA MUARA JALAI

Dalam bab ini memberikan gambaran umum tentang lokasi

penelitian berdasarkan letak geografis, pendidikan, agama dan

keyakinan, dan mata pencaharian penduduk.
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BAB III : TINJAUAN  PUSTAKA TENTANG USAHA DADIO

Bab ini menguraikan tentang pengertian sejarah perahan susu

kerbau, pengertian Usaha Dalam Islam, Prinsip-prinsip Usaha

Dalam Islam, tujuan usaha dalam islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang usaha perahan susu kerbau di Desa

Muara jalai dalam meningkatkan pendapatan keluarga, factor

pendukung dan penghambat yang di hadapi usaha perahan susu

kerbau di Desa Muara Jalai dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap

usaha perahan susu kerbau dalam meningkatkan pendapatan

keluarga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian

berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan beberapa saran

yang ditujukan kepada berbagai pihak.


