
BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG USAHA DADIO

A. Sejarah Perahan Susu kerbau (Dadio)

Salah satu bukti kearifan dari tradisi leleuhur yang kita sadari bagian

dari budaya dan tradisi biasanya sangat bermakna. Bersentuhan langsung

dengan alam sehingga berguna dan tidak merusak. Salah satu peninggalan

leluhur dan dekat dengan kita saat ini adalah pembuatan dadio. Mungkin

secara tradisional makanan ini sederhana saja, susu kerbau kemudian di

masukkan dalam bambu tertutup dan mengental menjadi dadio. Tradisi

pembuatan dadio ini masih dilakukan oleh masyarakat, jika di Riau, salah satu

daerah yang masih memproduksi dadio yakni Desa Muara Jalai. Di kampung

ini ada beberapa warga yang masih mengembangkan usaha pembuatan dadio,

tradisi seakan selalu bersetubuh dengan alam, dan tradisi biasanya penuh

dengan kearifan makanan dadio misal nya, secara kekinian makanan ini sangat

ini berguna, saat ini minuman dadio sudah ditemui khasiatnya untuk tubuh,

usaha ini wajar diberi perhatian, sokongan dan bantuan supaya dapat terus

dilestarikan bersama.

1. Pengertian Perahan Susu Kerbau ( Dadio )

Dadio adalah sebutan untuk susu Kerbau liar yang suadah

dipermentasi. Minuman ini biasanya dibuat oleh para peternak kerbau atau

yang disebut dengan gubalo, minuman susu kenyal ini dibuat secara turun

temurun oleh peladang masyarakat Muara Jalai, cara pembuatan dadio ini

juga unik dan membutuhkan waktu tiga hari untuk proses pembuatannya
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Susu kerbau segar dimasukkan kedalam tabung bambu yang yang

dipotong sejengkal, lalu ditutup dengan daun pisang. Dadio biasanya baru

bias dikonsumsi setelah dilakukan pembasian minimal 3 hari dan maximal

1 bulan, perpaduan bambu dan daun pisang kering menimbulkan aroma

khas dan menambah kelezatan minuman ini, semakin lama waktu

permentasi semakin menambah mutu dan kelezaannya. Minuman yang

dipercaya dapat memeberikan manfaat bagi fitalitas pria, ini memang

sudah langka ditemui dibeberapa tempat seperti pasar tradisional masih

bias didapatkan atau langsung datang ke peternaknya, saat ini dadio juga

sudah diolah kedalam berbagai bentuk dicampur di dalam kolak, sirup dan

makanan lainnya. Minuman sirup dadio ini konon sudah pernah dijadikan

Dinas Perindustrian Kampar sebagai salah satu minuman khas Kampar.

B. Usaha Dalam Islam

1. Pengertian Usaha Dalam Islam

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha itu

adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk

mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya

upaya) untuk mencapai sesuatu.1 Sedangkan didalam Undang-undang NO.

3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap

tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian

yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh

1 Departemen pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi
ketiga. h. 46
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keuntungan atau laba.2 Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan,

usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secar maksimal

yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal

untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun

secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.3 Jadi dilihat

dari defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha

apapun dalam kontek usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam

kehidupan ini.

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia ditugaskan Allah

mengolah langit dan bumi beserta semua isinya untuk kemaslahatan

ummat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang akan diperoleh

manusia kecuali usahanya sendiri.4 Kebenaran prinsip tersebut bersumber

dari firman Allah:

















2 Ismail Solihin, Pengantar Bisnis; Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta:
Kencana,2006), h. 2

3 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia
Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104

4 Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islami, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7
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Artinya : ”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu
dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala
sesuatu. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. al-Baqarah :
29-30).5












Artinya :”Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian
(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat
siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”(Q.S. al-an’am: 165)6










5 Departemen Agama RI, AL-Qur’an Dan Terjemahan, ( Bandung: CV Jumatul’Ali-
ART), h. 6-7

6 Ibid., h. 151
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka
Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan
mengingkari nikmat Allah ?"(Q.S. an-Nahl:72).7




Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya, ( Q.S. an-Najm:39).8








Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.(Q.S. al-Mulk: 15).9














Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah
menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan
apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya
lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman:
20).10

7 Ibid., h. 275
8 Ibid., h. 528
9 Ibid., h. 564
10 Ibid., h. 414
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Artinya:”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

mereka mengabdi kepada-Ku”.(Q.S. adz-Dzariyyat:56).11

Dari beberapa ayat diatas, dapat dirangkaikan sebuah urutan

pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai

khlifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelolah

segala yang ada dibumi dan dilangit. Menurut Muhammad Syfi’I

Antonio12, secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan

kemakuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta

pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut,

Allah SWT memberikan manusia dua anugerah utama, yaitu system

kehidupan atau manhaj al-hayah dan sarana kehidupan atau wasilah al-

hayah guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu

dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang

bersumber kepada Al-Qur’an dan sunah Rasul. Aturan tersebut berbentuk

keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam

bentuk larangan melakukan atau sebaliknya melakukan sesuatu. Aturan

tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah,

makruh, atau haram. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut

11 Ibid., h. 524
12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia

Institute, 2000), h. 6
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keselamatan agama, keselamataan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal,

keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal

tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-

hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah

SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-

hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan

harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

Sehubungan dengan itu, kewajiban untuk melakukan usaha

merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Salah satu wujud usaha adalah

berkiprah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang didalamnya terkandung

kegiatan mengelolah sumber daya alam. Sebab didalam istilah ekonomi,

segala yang ada di bumi dan dilangit, disebut sumber daya alam.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kerja keras adalah modal utama

dalam berusaha. Al-qur’an tidak memberikan peluang bagi seorang muslm

untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia ini. Ketika al-

qur’an mengakui adanya dorongan-dorongan untuk melakukan aktivitas

kerja dan berusaha, ditekankan pula dorongan yang seharusnya lebih besar

yakni memeperoleh “apa yang berada disisi Allah”. Didalam kehidupan

di dunia prinsip dasar yang ditekankan al-qur’an adalah kerja dan kerja

serta berusaha. Allah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang melata

diatas bumi dengan firman-Nya: “Dan tidak ada suatu binatang melata

pun dibumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya”. dan Dia
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mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya”.

Sudah menjadi Sunnahtullah bahwa jaminan rezeki itu tidak akan mungkin

didapat terkecuali dengan berusaha dan bekerja.13

Berusaha dan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang

pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan

tidak melupakannya. Dengan berusaha dan bekerja, masyarakat bisa

melaksanakan tugas kekhalifaanya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih

tujuan yang lebih besar. Demikian pula, dengan bekerja dan berusaha

individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan

keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Maka tidak aneh jika

menemukan nash-nash Islam mengajak umatnya untuk berusaha dan

bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

2. Jenis-jenis Usaha

Pada dasarnya, kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi

tiga jenis usaha, yaitu:14

a. Jenis Usaha Pedagang atau Distribusi

Jenis jasa ini merupakan usaha yang bergerak yang terutama

pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat

yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan,

jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan,

13 Yusuf Qardhawi, Op.Cit., h. 107
14 Sigih Wibowo, dkk, Petunjuk Mandiri Usaha Kecil, ( Jakarta: Penerbit Swadaya,

2005), h. 5-6
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perangenan (filial), penyalur (whole), perdagangan perantara dan

sebagainya.

b. Jenis Usaha Produksi atau Industri

Usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang bergerak

terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang

lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah.

Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian,

peralatan rumah, kerajinan, dan sebagainya.

c. Jenis Usaha Jasa Komersil

Usaha jasa komersil ini merupakan usaha yang bergerak dalam

kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya. Jenis usaha

ini berupa usaha asuransi, bank, biro perjalanan, parawisata,

perbengkelan, salon kecantikan, penginapan dan lainnya.15

3. Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari

ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang palingutama

dalam kegiatan apapun didunia ini. Secara etimologis, tauhid bearti

mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum

hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada

dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yakni yang

15 Sigih Wibowo, dkk, Petunjuk Usaha Mandiri Kecil, (Jakarta: penerbit
swadaya,2005),h. 5-6
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dinyatakan dalam kalimat la’ilaha illallah ( tidak ada tuhan selain

Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin

bahwa “al-tauhid” merupakan upaya mensucikan Allah dari

persamaan dengan makhluk (al-Syirk). Berdasarkan prinsip ini, maka

pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti

perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada allah sebagai

manifestasi pengakuan atas ke Maha esa-Nya dan manifestasi

kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita

jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-

mata untuk mencari tujuan dan Ridha nya.16

b. Prinsip Keadilan ( al’adl )

Keadilan dalam hukum Islam bearti pula keseimbangan antara

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia ( mukallaf ) dengan

kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang

usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas”

dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta

jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada

mereka yang membutuhkan.

c. Prinsip al-Ta’awun (Tolong Menolong)

Prinsip ta’awun bearti bantu membantu antara sesame anggota

masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid,

16 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007),
h. 124
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terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada

Allah. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk

berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan

atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan sepeti zakat,

bersedekah.

d. Usaha Yang Halal dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk

melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan

dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeki yang halal, makanan

yang halal, dan menggunakan rezeki secara halal pula. Sebagaimana

diisyaratkan dalam al-Qur’an:










Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu
adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-baqarah:168).17

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah

dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara

tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu

17 Ibid,. h, 26
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bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas

dari beban pertimbangan moral.












Artinya: “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.
(Q.S. an-Nisa’:29).18

e. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah

untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai

dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada

kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa

bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas

kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak membebankan

pekerjaan kepada para hambanya kecuali yang sesuai dengan batas

kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya.

4. Tujuan Usaha Dalam Islam

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

18 Ibid., h. 84
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Berdasarkan tuntutan syari’at, seorang muslim diminta bekerja

dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal,

mencegahnya dari kehinaan meinta-minta, dan menjaga tangan agar

berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga

kategori, yaitu kategori daruriyat (primer), bajiyat (skunder), dan

kamaliyat (tersier pelengkap). Dalam terminology islam “daruriyat”

adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari, karena

merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat

elastic bagi kehidupan manusia.19 Oleh karena itu fardhu ‘ain bagi

setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang

tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya, tidak

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah

mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari

dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh

islam adalah dilarangnya meminta-minta, mngemis, dan

mengharapkan balas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan

kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki

utang yang menjerat, dan diyah mirhiqah (menanggung beban

melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan).20

b. Untuk Kemaslahatan Keluarga

19 H. Muh. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Dan Pengembangan,
(Pekanbaru: SUSKA PRESS,2008), h. 76

20 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia
Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 10
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Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga

sejahtera. Islam mensyari’atkan seluruh manusia untik berusaha dan

bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi

masing-masing.

c. Usaha Untuk Memakmurkan Bumi

Lebih daripada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan

berusaha sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi.

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari’ah yang

ditanamkan oleh islam, disinggung oleh al-Qur’an serta diperhatikan

oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-iman Arraghib al-Asfahani

yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga

kepentingan, kalau bukan tiga kepentigan itu, maka ia tidak aka ada

yaitu:

1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera didalam al-Qur’an “Dia

telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu

pemakmurnya”. Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia

untuk menguasai dan memakmurkan dunia

2. Menyembah Allah, sesuai firman Allah: “Dan aku tidak

menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

menyembah-Ku”.
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3. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah: “Dan menjadikan

kamu khalifah di bumi-Nya”. maka Allah akan melihat bagaimana

perbuatanmu”.21

d. Usaha Untuk Kerja

Menurut islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat

dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga

meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat

memanfaatkanya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena

berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara

mendekatkan diri kepadanya.

21 Ibid., h. 111


