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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama Republik Indonesia,  

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia 

No. 158/1987 dan No 0543b/U/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak آ

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 - Bā’ b ب

 - Tā t ت

 Ṡā ṡ s ( dengan titik di ث

atas) 

 - Jīm j ج

 Ḥā’ ḥa’ h (dengan titik di ح

bawah) 

 - Khā’ kh خ

 - Dāl d د

 Zāl ẓ z (dengan titik di ذ

atas) 

 - Rā’ r ر

 - Zā’ z ز

 - Sīn s س

 - Syīn sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik di ص

bawah) 

 Dād ḍ d (dengan titik di ض

bawah) 
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 Tā’ ṭ t (dengan titik di ط

bawah) 

 Zā’ ẓ z (dengan titik di ظ

bawah) 

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 - Gaīn g غ

 - Fā’ f ف

 - Qāf q ق

 - Kāh k ك

 - Lām l ل

 - Mīm m م

 - Nūn n ن

 - Wāwu w و

 - Hā’ h ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Yā’ Y ؠ

 

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis Muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata. 

a. Bila dimatikan, ditulis h 

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis jizyah جزية

 

(Karena ini tidak diperlukan terhadap kata kata arab yang sudah terserap 

kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila ta’ marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta becaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 
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 ’Ditulis karāmah al- auliyā كرامة األولياء

 

c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis zakāt al-fiṭr زكاة الفطر

 

 

 

 

IV. Vokal Pendek 

-------
  َ-  

faṭḥah ditulis a 

-------
  َ-  

Kasrah ditulis i 

-------
  َ-  

ḍammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

1. faṭḥah + alif ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جاهلية 

2. faṭḥah + ya’ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ تنس 

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis karīm كريم 

4. ḍammah + wawu mati Ditulis Ū 
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 ditulis Furūd فروض 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. faṭḥah + ya’ mati ditulis Ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2. faṭḥah + wawu mati ditulis Au 

 ditulis Qaul قول 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostriof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 

 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

نآالقر  Ditulis al-Qur’ān 

 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 

يم    ب ْسم  اَّلله  الرهْْح ن  الرهح 

احلمدهلل رب العلمني وبه نستعني وعلى امورالدنيا والدين والصالة والسالم على اشرف االنبياء 
 واملرسلني وعلى اله وصحبه امجعني. اما بعد

         Ahlamdulillahi rabbi-l-‘aalamin, Segala puji bagi Allah Swt. penguasa alam 

semesta yang telah memberikan segala rahmat dan kenikmatan hidup, dan berkat 

karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Studi Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman pada Perkara No 725/Pdt.G/2018/PA. 

Smn Tentang Akad Murabahah” shalawat dan salam selalu kita kirimkan kepada 

junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat. 

   Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menuntaskan studi strata satu (S1) dan 

sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. 

Dalam penyusunan skripsi ini takakan terlepas dari dukungan dan bantuan dari 

seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada:    

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia  

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

3. Bapak Prof. Dr. Amir Mualim, M.I.S selaku kepala Program Studi Ahwal Al-

Syakhshiyah 

4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekeretaris Program Studi Ahwal Al-

Syakhshiyah 

5. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 
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6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakshiyyah. 

7. Bapak Drs. Wahyudi, SH, MSI selaku hakim pembimbing di Pengadilan Agama 

Sleman.  

8. Kedua orang tua penulis yang tersayang ibu Suharni dan bapak Ridwan yang 

sudah membesarkan dan mendidik penulis hingga pada saat sekarang ini serta 

yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan baik semangat dan materil. 

9. Kedua adik penulis Nikola Hendrik Irwan dan Holifatul Jannah Irwan yang selau 

menjadi semangat dan membuat penulis untuk selalu menjadi lebih baik. 

10. Febdolly Gumari yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan 

kepada penulis. 

11. Ciwi ciwi ku Nanik Setiyowati, Sulaeni, Sri Haryati, Isni Nurkhayati, Raden Roro 

Tsalasinta, Vidya Ika Wulan Suci, Elysa Anggun, Naning Putri yang sudah 

memberikan warna dan kenangan selama di kota istimewa nan indah bagi penulis. 

12. Kepada teman teman jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah angkatan 2015 yang sudah 

berproses bersama. 
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