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MOTTO 

 

ٔلرض ٕاالؽىل هللا رزكيااومامن دآٓبة ىف   

 

Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi 

melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. 

(QS. Hud : 6)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 222 
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Persembahan 

  امحلس هلل رّب امؾاملني

Tesis ini kupersembahkan teruntuk: 

 

Kedua orang tuaku, 

Abah Buchori Musthofa dan Umik Siti Nur Chanifah yang tiada henti 
mendoakanku setiap harinya, yang tiada pernah jenuh menasihatiku, yang selalu 

mendukung setiap aktivitasku, dan jerih payah kalian yang tiada terhingga 
nilainya sehingga ananda mampu menyelesaikan semua ini dengan baik. Kalian 

adalah malaikat tak bersayap bagiku... 

 

Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, 

KH. Mu’tashim Billah beserta para dzurriyyah beliau, yang sudah bersedia 
menjadi orang tua kedua bagiku, yang telah mengajarkan banyak ilmu kepadaku, 
yang selalu mendoakan santri-santrimu, dan istana yang telah kutempati selama 
bertahun-tahun kala ananda menimba ilmu Al-Qur’an. Perjuangan Bapak Tashim 

tiada pernah ananda lupakan... 

 

Almamater ku tercinta, 

Teruntuk para dosen Universitas Islam Indonesia terkhusus dosen Fakultas Ilmu 
Agama Islam yang telah banyak mendidik, membimbing, dan berbagi ilmu-
ilmunya, dari jenjang Strata 1 sampai ananda ke pendidikan Strata 2. Serta 

berbagai sarana prasarana yang memadai. Sukses selalu untuk almamater ku 
tercinta... 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bāʼ b ة

 - Tā t ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) خ

 - Jīm j ج

 Hāʼ ḥɑʼ h (dengan titik di bawah) ح

 - Khāʼ kh خ

 - Dāl d د

 Zāl ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rāʼ r ر

 - Zāʼ z ز

 - Sīn s ش

 - Syīn sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dād ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tāʼ ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Zāʼ ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 ʻAīn ʻ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn g غ

 - Fāʼ f ف

 - Qāf q ق



178 
 

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah يحعّددة

 Ditulis „iddah عّدة

III. Ta’Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah عبدة

 Ditulis Jizyah جسية

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya) 

b. Bila Ta‟Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h 

 Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱʼ كراية االونيبء

c. Bila Ta‟Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t 

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M و

ٌ Nūn N - 

 - Wāwu W و

 - hāʼ H ھـ

 Hamzah „ Apostrof ء

ً yāʼ y - 
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 Ditulis zᾱkat al-fiṭr زكبة انفطرى

IV. Vocal Pendek 

 faṭḥah Ditulis a ـــــَــــ

 Kasrah Ditulis i ـــــِــــ

 ḍɑmmah Ditulis u ـــــُــــ

V. Vocal Panjang 

1 Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جبھهية 

2 Faṭḥah + ya‟ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ جُسي 

3 Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis karīm كريى 

4 ḍɑmmah + wawu mati Ditulis ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

VI. Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya‟ mati Ditulis ai 

 Ditulis bainakum بيُكى 

2 Faṭḥah + wawu mati Ditulis au 

 Ditulis qaul قول 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a‟antum أأَحى

 Ditulis u‟iddat أعدث

 Ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرجى

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur‟ᾱn انقرآٍ

 Ditulis al-Qiyᾱs انقيبص
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟Ditulis as-Samᾱ انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ ُوًانفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أھمانسَة
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KATA PENGANTAR 

 

      

امحلس هلل رّب امؾاملني وبو وس تؾني وؽىل ٔآمورادّلهَا وادّلٍن وامّصالة وامّسالم ؽىل ٔآرشف ألهبِاء 

َّسان ومومنا محمّس وؽىل ص وامل هل ؤآحصابو وابرك وسّّل ٔآمجؾني... ٔآّما بؾسآٔ سوني س   

 Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, 

dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Praktik 

Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Etika Bisnis Islam, 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Ekonomi konsentrasi 

Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai 

disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membimbing, membantu, dan memberi semangat kepada penyusun. 

 Karya Tesis merupakan rangkaian proses studi dan dalam kesempatan ini 

penyusun dengan besar hati menghaturkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI selaku ketua program Magister Studi Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 
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4. Dr. Yusdani M.Ag selaku sekretaris program Magister Studi Islam Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. 

5. Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan, motivasi, dan doa sehingga tesis ini dapat selesai dengan lancar. 

6. Segenap dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penyusun selama 

studi kuliah berlangsung. 

7. Orangtuaku tercinta yang tiada hentinya mendoakan penyusun agar selalu semangat 

dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. 

8. Saudari kecilku, Safira Ilmina yang selalu mendengarkan curhatan, dan selalu 

mensupport aktivitas kakakmu satu ini. 

9. Saudara sepupuku yang centil, Naila Alfurrosyida yang tak bosan-bosannya 

memberi saran, berbagi canda tawa dan semangat bersama penyusun. 

10. Mbak-mbak pondok di rumah yang selalu memberikan support, selalu perhatian 

dengan segala aktivitas penyusun, yang rajin membantu dengan tulus dan selalu 

memberi guyonan yang asik. 

11. Seluruh teman-teman Yasmeen‟s room, yang telah bersedia mendengarkan keluh 

kesah, curahan hati, serta bersedia berbagi canda tawa bersama penyusun. 

12. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2014-2015 semester genap 

khususnya konsentrasi Ekonomi Islam, kebersamaan diskusi kita di dalam kelas dan 

kebersamaan canda tawa kita di luar kelas sangat mengesankan. 
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13. Teruntuk Kiki Novita Sari, Pak Humam Mustajib, Niken Lestari, Nurul Amalia, 

mbak Khodijah Khan dan kang Mukhlis yang banyak memberikan banyak saran, 

motivasi dan semangat kepada penyusun untuk “segera” menyelesaikan tesis ini. 

14. Semua pihak yang telah membantu dalam masa penyelesaian tesis ini. 

 Akhirnya penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun sendiri 

maupun bagi para pihak yang membutuhkan. 
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    Penyusun, 

 

 

  Hayyik Lana Ilma 
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