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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

نِِٱ ّلَلِِٱ بِۡسمِِ لَرِحيمِِٱ لَرۡحم َٰ  

 

Segala Puji hanya untuk Allah Azza Wa Jalla, Skripsi ini kami persembahkan  kepada 

kedua orang tua kami.  

Kepada Bapak Ismail Ali seorang kepala keluarga yang tak segan marah untuk 

mendidik anak-anaknya, merelakan waktunya yang sempit untuk mengajar Ngaji 

anak-anaknya, bekerja keras dan pantang menyerah dalam mencari nafkah untuk 

keluarganya. 

 

Kepada Ibu Sarni,  

Seorang ibu yang kuat dalam menuntun serta mendidik anak-anaknya, menerangi 

dalam gelap jalan hidup anaknya dengan do’a yang tak pernah putus. Seorang ibu 

yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk anak-anaknya . Ibu, tiada yang mampu 

membalas pengorbananmu yang tak terbatas untuk anakmu, kecuali balasan itu 

datang dari yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu, Allah ‘Azza Wa Jalla. 

 

Kepada Kakak  Sakifah 

Tiada cukup ucapan terimakasihku untukmu, bukan sekedar meteri yang kau berikan, 

bukan hanya senyuman, bukan hanya dukungan, tapi juga Do’a yang tak putusnya 

kau munajatkan kepada Allah yang Maha Esa. Meski di tengah halang rintang 

hidupmu, engkau tetap mau berjuang Bersama adikmu. 

 

Teman-teman seperjuangan, 

 tempat berbagi senyum dan duka, tempat untukku meminta do’a, tetap semangat 

memperjuangkan cita-cita, tetap istiqomah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan 

orang-orang yang diberi Nikmat oleh Allah. 
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MOTTO 

 

 

ِ تَۡطَمئِنُّ ٱۡلقُلُوبُ  ِِۗ أَََل بِِذۡكِر ٱّللَّ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوتَۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكِر ٱّللَّ

“(yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 

tenteram.” 

(Q.S Ar-Ra’d: 28) 

ٱۡكتََسبَۡت   َما َوَعلَۡيَها َكَسبَۡت  َما لََها ُوۡسعََها   إَِّل  نَۡفًسا ٱّلَلُ  يَُكل ِّفُ  َل   

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

(Q.S Al-Baqoroh: 286) 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa 

Arab ke bahasa latin.   

Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari 

keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 

158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 

berikut:  

1. Konsonan 

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain 

Huruf 

Arab 
Nama Huruflatin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Komaterbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن
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 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  Dhammah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdanya Ai a dan i ْي  َ...

 Fathahdanwau Au a dan u ْو  َ...

Contoh : 

 kataba -  َكتَبَ 

 fa’ala -  فَعَلَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

 Fathahdanalifatauya A a dan garis di ا...َى  َ...

atas 
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 Kasrahdanya I i dan garis di ى ِ...

atas 

 Hammahdanwau U u dan garis di و ُ...

atas 

 

 Contoh: 

 qāla - قاَلَ 

 ramā - َرمىَ 

 qĭla - قِْيلَ 

 yaqūlu - يَقُْولُ 

 

4. Ta’marbutahِ 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:  

a. Ta‟marbutah hidup  

Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta‟marbutah mati  

Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”.  

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta‟marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

 raudah al-atfāl -  َرْوَضةُ األ َْطفاَلُ 

   - raudatulatfāl 

 al-Madĭnah al-Munawwarah -  الَمِدْينَةُ الُمنَّو ََرة  

   - al-Madĭnatul-Munawwarah 

 talhah -   َطْلَحةْ 

5. Syaddah 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 
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Contoh : 

 rabbanā - َربَّنَا

لَ   nazzala - نَزَّ

 al-birr - البِرّ 

 al-hajj - الَحجّ 

مَ   ’’nu - نُعِّ

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , ال namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.  

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf  syamsiyah Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu.  

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

ُجلُ   ar-rajulu - الرَّ

 as-sayyidu - السَّيِّدُ 

 as-syamsu - الشَّْمسُ 

 al-qalamu - القَلَمُ 

 al-badĭ’u - البَِدْيعُ 

 al-jalālu - الَجالَلُ 

 

7. Hamzah 
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 Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah 

itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.    

Contoh : 

ِمْرتُ أُ   syai'un - ًشْيئ    ta'khużūna - تَأُْخذُْونَ   - umirt 

نَّْوءُ ال  - an-nau  ' ّإِن - inna  
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8. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi 

ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.    

Contoh: 

اِزقِْينَ   Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn َوإِنَّ هللاَ لَُهَو َخْيُر الرَّ

Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn 

 Wa auf al-kaila wa-almĭzān َواْلِمْيَزانَ  َوأَْوفُوا اْلَكْيلَ 

Wa auf al-kaila wal mĭzān 

 Ibrāhĭm al-Khalĭl إِْبَراِهْيُم اْلَخِلْيل

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

 َ  Bismillāhimajrehāwamursahā بِْسِم هللاِ َمْجَراهاَ َوُمْرَساها

َوهللِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن 

 ِه َسبِْيالً اْستََطاَع إِلَيْ 

 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti 

manistatā’a ilaihi sabĭla 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti 

manistatā’a ilaihi sabĭlā 

 

  

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.  Penggunaanhuruf  kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf  kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

د  إَِلَّ َرُسْول    Wa mā Muhammadun illā rasl َوَما ُمَحمَّ

َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس  إِنَّ أَوَّ

 ً  لَلَِّذى بِبَكَّةَ ُمبَاَركا

Inna 

awwalabaitinwudi’alinnāsilallażĭbibakkatamubārakan 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى أُْنِزَل  

 فِْيِه اْلقُْرا~نُ 

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu 

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu 

 Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubĭn َولَقَْد َرا~هُ بِاألُفُِق اْلُمبِْينِ 

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubĭn 

 Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamĭn اْلَحْمدُ هللِ َرّبِ اْلعَالَِمْينِ 

Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamĭn 
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 Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh : 

َن هللاِ َوفَتْح  قَِرْيب    Nasrunminallāhiwafathunqarĭb نَْصر  ّمِ

 ً  Lillāhi al-amrujamĭ’an هللِ األَْمُر َجِمْيعا

Lillāhil-amrujamĭ’an 

 Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm َوهللاَ بُِكّلِ َشْيٍئ َعِلْيم  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

karunianya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat 

serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang 

telah membimbing umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang 

penuh ilmu. Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penyusun bersyukur, telah 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesiapan Stakeholder Dalam Mengembangkan 

Pantai Nguyahan Sebagai Objek Wisata Halal”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Ekonomi Islam di 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  

Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini tidak 

bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam 

kesempatan ini, saya selaku penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., 

Ph.D. beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa Universitas Islam 

Indonesia. 

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

Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi 

Islam  Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam 

Universitas Islam Insonesia. 
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5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian serta semangat, memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai 

hasil yang baik, terima kasih atas segala yang diberikan.  

6. Kedua orang tuaku, Bapak Ismail Ali dan Ibu Sarni atas segala hal yang 

telah di korbankan untuk anaknya, semoga Allah membalas berlipat-lipat 

atas segala kelelahan dan kesedihan dalam membesarkan dan mendidik 

anaknya, serta mencurahkan ampunan dan rahmatnya sebagai balasan atas 

kebaikan yang dilakukan.. 

7. Kakakku yang hanya satu, Sakifah, dirimu itu perempuan tegar pertama 

yang kutemui setelah Ibu, sebagai kakak engkau telah memerankan sosok 

kakak dengan baik, semoga Allah yang membalas semua kebaikanmu. 

8. Mbah Pojok, Mbah dah. sesosok wanita tua yang berjuang atas nama 

keluarga, merelakan sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan keluarga, 

selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarganya. Terimakasih banyak 

atas segala doa dan dukungannya. 

9. Keluarga besar Mbah Harto kalidadap, yang selama ini selalu menjaga 

kami sebagai anak kos. Perhatian dengan kami. Semoga Allah yang 

membalas semuanya, hanya ucapan terimakasih dan Do’a  yang mampu 

kami berikan. 

10. Teman satu kos di Kalidadap, Taufiq Agus, Aji Mas Said. kalian semua 

bagaikan keluarga meski tanpa ikatan darah, susah dan senang kita jalani, 

terimakasih atas dukungan kalian.  

11. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014, anak-anak ekis kelas A,B, 

dan C yang telah menjadi teman baik selama berkuliah, yang tidak 

semuanya dapat kusebutkan. 

12. Teman-teman Persis Putra, yang selama empat tahun bersama, dari bangun 

tidur sampai tidur lagi, semoga Allah mencurahkan Rahmatnya atas kita 

semua, sebagai seorang yang bertemu dan berpisah karena Allah.  
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