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PRAKATA 
 

نَ  َتعهيُنُه ، َونَ ُعوُذ بهاهلل مهنح ُشُروره أَن حُفسه ُد ّللِهه ََنحَمُدُه َوَنسح مح ا َوَسيِهَئاته أَعحَمالهَنا ، َمنح اْلَح
َهُد َأنح اَل إهلََه إهالَّ اّللَُّ ،  لَّ لَُه ، َوَمنح ُيضحلهُل َفاَل َهادهَي لَُه ، َأشح دههه هللا َفاَل ُمضه يَ هح

َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه. اللهُ  َدُه اَل َشرهيَك لَُه ، َوَأشح ى لَ عَ وَ  د  مَّ ى ُمَُ لَ عَ  لِه صَ  مَوحح
 ينَ الدِه  مه وح  ي َ َل إه  ان  سَ حح إه به  مح هُ عَ به تَ  نح مَ وَ  هه به حح صَ وَ  هه آله 

Al-Hamdulillâh, akhirnya buku referensi Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi 
dan Bisnis) ini selesai juga. Untuk itu segala puji bagi Allah SWT yang telah 
menyempurnakan Risalah-Nya dan mengutuskan seorang Rasul dengan 
bekal al-Qur’an untuk dijelaskan dengan hadis-hadisnya kepada umat 
manusia. Shalawat serta salam kepada Rasul penutup, Nabi Muhammad saw 
yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya, menyampaikan 
Risalah Ilahi dengan nasihat dan keteladanan yang baik demi kebahagiaan 
umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.  

Terinspirasi oleh keadaan mahasiswa yang pada umumnya mengalami 

kesulitan dalam menemukan referensi tafsir tematik (tafsîr mawdlû‘i) sekitar 
persoalan ekonomi dan bisnis maka penulis menyusun buku Tafsir Hadis 
Ahkam (Ekonomi dan Bisnis). Sebab bagaimanapun, tidak mungkin kita 
bisa mengenal Islam dengan baik dan benar tanpa mempelajari langsung 
sumber ajarannya yakni Al-Qur’an dengan tafsirnya dan al-Hadits dengan 

syarah/penjelasannya.  
Untuk memberikan panduan awal, Buku ini penulis awali dengan 

Pengantar Ilmu Tafsir dengan memperkenalkan ragam dan metode 
penafsiran Al-Qur’an kepada pembaca. Setelah itu membahas materi tafsir 
ayat dan hadis tematik mengenai karakteristik Agama Islam sebagai ajaran 
keseimbangan. Setelah itu membahas dalil Al-Qur’an dan hadis tentang 
Prinsip Mu’amalat sebagai panduan untuk memahami permasalahan 
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mu’amalat yang berkembang secara dinamis, baru membahas tafsir ayat dan 
hadis ekonomi dan bisnis. Itu sebabnya buku ini layak juga dijadikan 
referensi mata kuliah Fiqh Mu‘amalah bagi para pembelajar, akademisi, para 
ustadz, praktisi dan pegiat Ekonomi Syari’ah.  

Sebagian tulisan ini saya himpun dari tugas makalah kelompok 
mahasiswa yang sudah direvisi bahkan dicek turnitin untuk menghindari 
plagiasi yang marak di era teknologi informasi. Untuk itu terimakasih pada 
seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI UMY –khususnya 
angkatan 2015-2016-- yang telah mengerjakan tugas makalahnya dengan baik, 
semoga kolaborasi akademik ini barakah dan manfaatnya lebih luas dan 
lebih langgeng. 

Meskipun banyak keterbatasan yang penulis rasakan dalam penyusunan 
buku ini, namun karena bantuan dari beberapa pihak, khususnya Pimpinan 
dan Staf LP3M UMY yang telah memberikan arahan hingga menerbitkan 
naskah buku ini, dan lebih khusus lagi pada istri yang sabar membuatkan 
kopi susu dan pisang goreng, harapan penulis, mudah-mudahan karya ini 

bermanfaat...âmîn.  

Wal-hamdu lillâhi Rabbil-‘âlamîn. 
      

Yogyakarta, 26 Pebruari 2019 M. 
 

Wassalam, 
 

Ttd. 
 

Syakir Jamaluddin 
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