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PEDOMAN TRANSLITERASI  

ARAB-LATIN 

 

 

Transliterasi kata Arab-Latin 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 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bā‟ B ب

 - Tā T ت

 Sā Ś s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hā‟ h h (dengan titik di bawah) ح

 - Khā‟ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā‟ R ر

 - Zā‟ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād s s (dengan titik di bawah) ص

 Dād d d (dengan titik di bawah) ض

 Tā‟ t t (dengan titik di bawah) ط

 Zā‟ z z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas„ ع

 - Gaīn G غ

 - Fā‟ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و
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 - Hā‟ H ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 - Yā‟ Y ي

 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

 

III. Ta’ Marbūt ah di akhir kata 

 

a. Bila dimatikan tulis h 

 

 Ditulis hikmah حكمة

 Ditulis jizyah جزية

 

(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’ marbū tah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 

 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامة األولياء

 

c. Bila ta’ marbū tahhidupatau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 

Ditulis zakāt al-fi زكاة الفطر tr 

 

 

IV. Vokal Pendek 

 

-------  َ- fat ha h ditulis a 

-  َ ------- Kasrah ditulis i 

-------  َ - dammah ditulis u 
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V. Vokal Panjang 

 

1. Fat ha h  +  alif ditulis ā 

 ditulis jāhiliyah جاهلية 

2. Fat ha h  +  ya’ mati ditulis ā 

 ditulis tansā تنـسى 

3. Kasrah  +  ya’ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كـر يم 

4. dammah +  wawu mati ditulis ū 

ditulis fur فروض  d 

 

 

VI.  Vokal Rangkap 

 

1. Fat ha h  +  ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2. Fat ha h  +  wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول 

 

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

 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum لئن شكـرتم

 

 

VIII. Kata Sandang Alif  + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 Ditulis al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

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

 

 ’Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

Ditulis zawi al-furūd ذوى الفروض  

 Ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة
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KATA PENGANTAR 

ِمِ يِ حِ الرِ ِنِ مِ حِ الرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ 

ِنِ يِ لِ سِ رِ المِ وِ ِاءِ ي ِب ِنِ الِ ِفِ رِ شِ ىِأِ لِ عِ  مِ ل ِسِ الوِ ِةِ ل ِصِ الوِ ِنِ يِ مِ الِ العِ ِبِ رِ ِاللِ ِدِ مِ الحِ 

 دِ عِ اِب ِ مِ نِأِ يِ عِ مِ جِ أ ِِهِ بِ حِ صِ وِ ِهِ ىِآلِ لِ عِ وِ ِدِ مِ حِ اِمِ نِ دِ يِ سِ 

Segala puji bagi Allah SWT Sang Penguasa alam semesta. Semoga 

salawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta 

keluarga dan sahabatnya. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat 

selesai. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari 

persyaratan guna memperoleh gelar Magister Studi Islam Program Pascasarjana 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan harapan dapat memberikan 

kontribusi secara keilmuan kepada pihak yang berkepentingan. 

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini. Pada kesempatan ini, penullis menyampaikan terima kasih serta 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Ahmad Santoso dan Ibunda Sariyati yang 

telah membesarkan, mendidik, membantu, dan terus memberi motivasi dalam 

pelaksanaan studi penulis, dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini. 

2. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr. Nandang Sutrisno, 

SH., M.Hum., LLM., Ph.D.  

3. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 

4. Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI. Selaku Ketua Program Pascasarjana 

Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Terima 
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kasih telah memberikan motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis 

ini. 

5. Dr. Yusdani, M.Ag. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi 

Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Terima kasih telah 

memberikan arahan, semangat,  motivasi dan saran akademik untuk 

penyusunan tesis ini. 

6. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan kesempatan, motivasi, bimbingan ilmu, dan inspirasi 

selama pelaksanaan penyusunan tesis. Kesabaran dalam menghadapi 

ketidaktahuan penulis, hanya bisa penulis balas dengan doa tulus semoga 

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya. 

7. Keluarga besarku, Catur Ira Wati, Didik, Nanang, Nining, Eli, Simbah, Pak 

de Asmat, Bu de, Emi, Dedy, Yudhi, dan semua keluarga besarku trah 

Admodikoro dan keluarga di Jogja. Terimakasih atas do‟a, semangat, 

motivasi, dan telah menjadi inspirasi bagi penulis dalam berkarya. 

8. Ucapan terkhusus penulis sampaikan kepada Mas Samiran dan Mba Tini 

yang sudah menjadi “ibu dan sahabat” bagi penulis yang telah mencurahkan 

segala kasih sayang dan kebaikannya hingga penulis dapat survive selama 

studi semoga do‟a tulus kepada Allah SWT dapat membalas segala 

kebaikannya. 

9. Dosen dan staf karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu 

pendidikan serta memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi. 
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Dan  Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah 
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atas bantuannya baik secara moril maupun materil. 

11. Rekan-rekan Ekonomi Islam baik EI 1 dan EI 2 terimakasih atas 

kebersamaan, persahabatan dan silaturahmi yang akan terus terjalin baik. 

Khususnya Mohammad Hadi Suhendri/Choi, Amimah Oktarina, Dimas 

Pratomo, Salman, Faizah, Mujib dan teman-teman yang tak bisa disebutkan 

satu persatu. 
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yang baik dan selalu memotivasi penulis. 

13. Terimakasih kepada karyawan Adira Yogyakarta 2 khususnya bos besar, Pak 

Totok, Pak Hary Prayitno, spesial Mas Herman Satoto yang mendidik saya 

untuk mampu bekerja dengan baik, yang sudah memberi kesempatan dan 

motivasi untuk penulis dan Try Nurcahyo. Kemudian timku Kulon Progo; 

Mas Wakhid, Dodi Setiawan, Sigit Kurdowi, Gatot, Try Handoko, Didik, 

Mujiwidadi, Slamet. Kemudian Arum, Sulis, Adhi, Hengki, Rifki, Dwi 

Suryani, Mei dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  



xviii 

 

14. Teman LPM Qalamun IAIN Palu, Risno, Fahima, Titin Nabila, Mashur, Fani 

Amelia, Imron dan semuanya yang masih menjadi keluarga penulis meski 

jarang bertemu. 

15. Alumni GenBI Sulteng, Munifa, Ridwan, Asir, Vika, Eva, Rika, Samriani dan 

semuanya yang sudah banyak membantu dan mendoakan penulis. 

Penulis menyadari dalam penyajian tesis ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari 

kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan senang hati. 

Demikian terimakasih. 

        

       Yogyakarta, 3 Maret 2017 

       Penulis, 

 

Moh Agus Nugroho 

NIM 15913024 

 

 

  


