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MOTTO 

 

َ إِّنَّ اّللرَ ... ْثِّ َواْلُعْدَوانِّ َوات َُّقوْا اّللر ْقَوى َوالَ تَ َعاَونُوْا َعَلى اإلِّ  َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالت َّ

يُد اْلعَِّقابِّ   (٢ :املائدة)  َشدِّ

Terjemahnya: 

 “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa Nya”.1 (Al-Maidah: 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: PT. 

Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 106. 
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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 ب

 - Tā T ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hāʼ ḥɑʼ ح
h (dengan titik di 

bawah) 

 - Khāʼ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rāʼ R ر

 - Zāʼ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik di 

bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik di 

bawah) 

 Tāʼ ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 
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II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis متعّددة
Muta’addidah 

 Ditulis عّدة
‘iddah 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

 Zāʼ ẓ ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 ʻAīn ʻ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fāʼ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - hāʼ H ـھ

 Hamzah ' Apostrof ء

 - yāʼ Y ي
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(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 كرامة االولياء

c. Bila Ta’Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis zᾱkat al-fiṭr زكاة الفطرى

 

IV. Vocal Pendek 

    َ      faṭḥah Ditulis A 

    ِّ      Kasrah Ditulis I 

    ُ      ḍɑmmah Ditulis U 

V. Vocal Panjang 

1 Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جاهلية 

2 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ تنسى 

3 Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كرمي 
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4 ḍɑmmah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

VI. Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2 Faṭḥah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum لئن شكرمت

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ᾱn القرآن

 Ditulis al-Qiyᾱs القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

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

 ’Ditulis as-Samᾱ السماء

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

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ نويالفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم علي سيدان دمحم وعلى اله وأصحابه أمجعني،

هللا وأشهد دمحما عبده ورسوله أشهد أن ال اله إالّ   

 أما بعد
 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Pengaruh Pembiayaan 

Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di 

Indonesia Periode 2007-2016 dengan Pendekatan error correction model (ECM) 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

Kapada Nabi Muhammd saw. sebagai suri tauladan ummat, orang terkemuka dan 

terhormat, orang yang dibantu malaikat jibril dalam membawa bendera 

kemuliaan, perkumpulan-perkumpulan menjadi terhormat dengannya, ia 

terlindung dari kesalahan dan kesesatan, terhindar dari hawa nafsu, perkataannya 

adalah aturan, ucapannya adalah agama dan perilakunya adalah wahyu 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar masgister ekonomi Islam bagi mahasiswa program S2 pada Jurusan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.  
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Dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat 

bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. 

sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

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

universitas  Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kebijakan-

kebijakan demi membangun UII Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang telah dengan sabar, tekun, tulus 

dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, 

motivasi, arahan, saran-saran dan masukan-masukan  yang sangat berharga 

kepada penulis selama menyusun tesis ini. 

6. Para Dosen Program Pascasarjana Megister Studi Islam Universitas Islam 

Indonesia, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya 

kepada penulis. 

7. Segenap staf akademik Program Pascasarjana Megister Studi Islam 

Universitas Islam Indonesia. 
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8. Kepada Kedua orang tua saya yang mengasuh, mendidik dan dengan segala 

pengorbanannya baik berupa moril maupun materi, ketekunan dan ketulusan 

doanya serta nasehat dan petunjuk dari keduanya merupakan jasa yang tak 

ternilai harganya. Sister and Brotherku tersayang, Nurul Huda dan Ahmad 

Munawwir, serta seluruh keluarga besarku terima kasih untuk semua bantuan, 

doa restu dan dukungan baik berupa moril maupun materi selama penulis 

menjalani pendidikan. 

9. Sahabat seperjuangan yang saling memotivasi disaat salah satu diantara kami 

ada yang kurang bersemangat (malas), terkhusus kepada saudariku Nur 

Faizah (Faiz) Muhammad Hadi Suhendri (Choi), Amimah Oktarina. 

10. Kepada para Deppa’ku Nur Fitriani, Diah Ihsana, Nonie Afrianty, Fadila 

Syukur Indra, , Rian Desiana, maftahul Huda, dan Abna  yang selalu 

mendukung dan mengalirkan energi positif kepada penulis dan menjadi 

teman setia mencari kebahagiaan disaat lelah menghampiri. 

11. Adik-adikku tersayang dari IKA MAN POLMAN Yogyakarta terkhusus 

kepada Rahmania Reskiadi (Nhyngnong), Irma Melani (Imel) dan Ahmad 

Kurniawan (Wawan) yang senantiasa membantu penulis dalam mencari 

referensi selama proses penyususnan. 

12. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjan Magister Studi Islam Fakultas 

Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya periode 

September 2015  jurusan Ekonomi Islam dan jurusan pendidikan Islam yang 

telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama mengikuti 
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perkuliahan dan senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

13. Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. 

 Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat ganda, amin. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati  penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran 

dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

 

                                                                                 Yogyakarta,  26  Februari 2017 

                                                                                   

 

                                                                               Sappeami 
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