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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Koperasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang bergerak membentuk sebuah 

organisasi untuk tujuan bersama yang dimana tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan 

dari pada anggotanya. Lebih lengkapnya pada UU tahun 1992, mendefinisikan koperasi 

sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terdapat beberapa jenis koperasi yang 

tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan jenis usaha yang dikelolanya jenis koperasi ada 

beraneka ragam seperti 1. koperasi konsumsi 2. koperasi simpan pinjam 3. koperasi produksi 

4. koperasi jasa dan 5. koperasi serba usaha (Syafe`i, A., 2012 : 47). Dari jenis-jenis koperasi 

tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : koperasi konvensional dan koperasi 

syariah. 

 Ada beberapa hal dasar yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi 

syariah khusunya terletak pada sistem operasionalnya, pada koperasi syariah tentu saja 

melarang adanya bunga dan memperhatikan betul halal dan haramnya dalam melakukan 

usaha. Dari kinerja koperasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta 

menggunakan sistem bagi hasil sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan koperasi 

konvensional masih menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan bagi pihak koperasi. 

Serta pengawasan kinerja koperasi konvensional diawasi oleh pengurus yang mengelola 

koperasi. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang tersebar di Indonesia yakni 

1. lembaga keuangan syariah bank 2. Lembaga keuangan syariah non bank yang meliputi: 

lembaga pasar modal syariah, lembaga pegadaian syariah, lembaga usaha syariah (syrikah), 

lembaga zakat, lembaga asuransi syariah, lembaga wakaf dan koperasi simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah (Fauziyyah dan Firda Rini., 2018 : 2-3). 

 Di Indonesia, koperasi dibagi menjadi berbagai jenis salah satunya Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Menurut peraturan menteri kopersi dan usaha kecil 

dan menengah republik Indonesia nomor 16/Per /M.KUKM/IX/2015 (2015) menjelaskan 

bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah  koperasi yang 
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kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, 

termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa koperasi syariah ada untuk mendorong masyarakat atau pengusaha kecil 

dengan menggunakan aktivitas berupa menabung, melakukan pinjaman dan pembiayaan 

sesuai prinsip syariah dengan menjauh sistem bunga dan menggunakan sistem bagi/hasil. 

Serta membantu masyarakat untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan 

wakaf kepada oraang yang membutuhkan. 

 Dalam perkembangan koperasi yang ada di Indonesia, pemerintah menetapkan dalam 

peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia nomor 16/Per 

/M.KUKM/IX/2015 yang berguna untuk menetapkan serta memperjelas kedudukan dari 

koperasi syariah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya bisa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan 

spesifik khas Indonesia yang bertugas menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis 

dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan 

dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. 

 Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Ideal (KSPPS-MUI), ditandai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). KSPPS MUI Bungah Gresik mendapatkan badan hukum usaha 

dari Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada tanggal 3 

April 2012. 09 / BH / XVI6 / 437.56 / IV / 2012.1 Guna mewujudkan perannya dalam 

pembangunan ekonomi masyarakat Gresik, KSPPS-MUI Gresik mewarisi motto kota santri 

dan mengembangkan perencanaan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Untuk 

menjalankan fungsinya, KSPPS-MUI Gresik diketuai oleh KH Moh Chusnan Ali pada 5 

Mei 2012. meresmikan sebuah lembaga keuangan syariah bernama "Mitra Usaha Ideal 

Koperasi Jasa Keuangan Islam" didirikan di Jalan Bungah Kabupaten Gresik atau biasa 

dikenal dengan KJKS-MUI. Raya Bungah KM. 18 Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Mitra Usaha Ideal Bungah - Gresik dan kantor cabang yang berada di Jl. 

Raya Hulaan No.09 Menganti – Gresik 2. Usaha KSPPS ditandai dengan pembukaan yang 

diresmikan oleh wakil bupati Gresik Drs. H. Moh. Qosim  M.Si dan ketua MUI provinsi Jawa 

Timur Drs. KH. Abd. Shomad Bukhori, bertempat di kantor Bungah Gresik. Pendirian KJKS 

tidak lepas dari kepentingan dan kepentingan internal dan eksternal alasan kepercayaan dan 

kepedulian terhadap keberadaan KJKS-MUI terkait syariah. Namun, dengan niat baik dan 
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tekad memberantas ekonomi rabani, mengaplikasikan kehidupan ekonomi masyarakat untuk 

kemaslahatan manusia, KJKS-MUI akan mengatasi beberapa kendala dalam 

pengembangannya. 

 Dari kurangnya pemahaman terhadap kualitas pelayanan secara Islami yang diberikan 

oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) 

Cabang Bungah peneliti sebelumnya melakaukan wawancara dengan bapak Aji Purnomo, 

(2020) selaku kapala cabang dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra 

Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah mengatakan bahwa: jika dalam pelayanan yang 

diberikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-

MUI) Cabang Bungah hanya menetapkan konsep pelayanan sesuai dengan standard 

operating procedure (SOP). Dalam hal itu kualitas pelayanan tidak bisa dianggap remeh dari 

setiap perusahaan karena dari kualitas pelayanan yang diberikan mempengaruhi citra dari 

setiap perusahaan. Dari kurangnya pemahaman tersebut maka akan mengakibatkan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah 

tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kualitas pelayanan tidak bisa terlepas dari 

sebuah kepuasan karena dari pelayanan yang diberikan maka akan menghasilkan sebuah 

kepuasan tersendiri oleh anggota koperasi.  

Anggota koperasi akan bahagia dan sejahtera jika pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan keinginan anggota koperasi, sebaliknya jika pelayanan yang diberikan kurang 

maksimal maka anggota koperasi akan merasa kecewa dan kemungkinan yang akan terjadi 

adalah anggota akan pindah ke koperasi lainnya dan berdampak kepada loyalitas anggota 

koperasi. Konsep pemahaman tentang kualitas pelayanan secara Islami dibutuhkannya 

penerapan paling tidak menggunakan 6 dimensi dari kualitas pelayanan secara Islami yang 

mencakup Compliance,  Assurance, Responsiveness, Tangible, Empathy dan Reliabillity atau 

bisa disebut dengan dimensi CARTER (Abdul, Qawi, Othman dan Lynn, 2001 : 4). 

Penerapan dimensi ini sangat dibutuhkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

Khususnya pada koperasi syariah, karena hal ini digunakan untuk memaksimalkan kualitas 

pelayanan Islami yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah - Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah demi memenuhi dan 

mensejahterakan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Mitra Usaha 

Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah. 
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 Koperasi tidak terlepas dari mutu pelayanan karena pelayanan merupakan alat untuk 

memuaskan para nasabah. Maka dari itu koperasi harus bersikap ramah, sopan, santun, dan 

tidak mudah marah agar anggota merasa puas. Danang, Sunyoto (2013 : 45) mengatakan 

kualitas atau mutu industri jasa pelayanan suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran 

yang berlaku ditempat produk tersebut diadakan  penyampainnya setidaknya sama dengan 

yang diinginkan dan diharapkan konsumen, semakin bagus pelayanan yang diberikan maka 

akan semakin baik pula citra positif yang diberikan masyarakat kepada koperasi. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan erat dengan kepuasan konsumen. Menurut 

Tjiptono (2002 : 78) “kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi sebuah keinginan 

pelanggan”. Dengan adanya kualitas mampu memberikan suatu dorongan kepada konsumen 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Kualitas pelayanan juga 

menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Kualitas layanan (service quality) pada sebuah 

perusahaan jasa dapat diketahui dengan cara membandingkan sebuah persepsi dari para 

pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya. 

 Dari pelayanan secara Islami tidak hanya berfokus kepada kualitas servis (service 

quality)  semata tetapi juga juga berfokus kepada dimensi dari kualitas pelayanan. Seperti 

yang dikutip dari penelitian Rizky Pratama Putra dan Sri Herianingrum (2014), Othman dan 

Owen (2001 : 3) menambahkan unsur Compliance pada dimensi kualitas pelayanan yang 

diteliti sebelumnya oleh Parasuraman (1994 : 111-124) yang biasa dikenal dengan 

Compliance with Islamic law (kepatuhan terhadap hukum Islam). Tambahan dimensi 

Compliance pada service quality lebih dikenal dengan CARTER. Dalam pemberian 

pelayanan, setiap aktifitas yang terkait harus didasari oleh kepatuhan terhadap syariah yang 

penuh dengan nilai-nilai moral dan etika (Abdul, Qawi, Othman dan Lynn, 2001 : 3). Konsep 

dari pelayanan syariah merupakan faktor penilaian yang merefleksikan persepsi konsumen 

terhadap kinerja layanan. Terdapat enam dimensi service quality yang diapakai untuk 

mengukur kualitas pelayanan syariah. Dalam hal ini dimensi CARTER menjadi yang paling 

cocok untuk diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti yang dijelasakan 

oleh Othman dan Owen meliputi beberapa instrumen yang terdiri dari Kepatuhan terhadapa 

hukum Islam (Compliance with Islamic law), Jaminan (Assurance), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Bentuk (Tangible), Empati (Empathy) dan Kehandalan (Reliabillity). Islam 

telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan hanya untuk umat Islam saja) untuk 
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senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana firman Allah SWT : Q.S. 

Al-Baqarah [2]: 267 

 

 ٍٍّ َتَي رِْضِۖ َوََل 
َ
اْْل  ََ ِ ٌّ  ً ىَُك ا  َِ ْخرَْج

َ
ا أ ٍٍّ ًْ َوِم بُْخ َس ا َن ٌَ ِت  َطّيَِتا  َ ٌِ ٔا  فُِل ُ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ آ  ََ ي ِ اَّلٍّ ا  َٓ يَّ

َ
أ ُّ يَا ْ ِ ٌِ تِيَد  َْخَ ا ٔا  ٍُ

ٌد   ََحِي َغِِنٌّ   َ اَّللٍّ نٍّ 
َ

ٔا أ ٍُ َ ْؼي ِِۚ َوا فِيّ ٔا  ُظ ٍِ ُتْغ ن 
َ

ِ إَِلٍّ أ يّ ِخِذ َْسُخً ةِآ فُِلَٔن َول    (٢٦٧)حُِ

Yā ayyuhallażīna āmanū anfiqụ min ṭayyibāti mā kasabtum wa mimmā akhrajnā lakum 

minal-arḍ, wa lā tayammamul-khabīṡa min-hu tunfiqụna wa lastum bi`ākhiżīhi illā an 

tugmiḍụ fīh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

Seringkali perusahaan menganggap remeh dari kualitas pelayanan, masalah kualitas 

pelayanan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

bisnis, sehingga pelayanan juga mengambil peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis. 

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berasal dari layanan yang terorganisir, 

terciptanya kepuasan pelanggan atau anggota dapat menjadikan hubungan antar penyedia jasa 

dan pelangganya harmonis, yang selanjutnya akan menciptakan loyalitas pelanggan dan 

akhirnya menguntungkan bagi perusahaan, dengan sistem dan pelayanan yang berkualitas, 

maka nasabah akan merasa puas sehingga akan mempertahankan dan meningkatkan sebuah 

loyalitas anggota terhadap perusahaan (Khoerul Umah, 2018 : 79). Jadi, dapat disimpulkan 

dari penjelasan diatas bahwa pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting 

untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang antara anggota koperasi, 

sehingga nantinya dari kualitas pelayanan akan menghasilkan sebuah kepuasan dari setiap 

anggota dan mempertahankan sebuah loyalitas dari setiap anggota yang tergabung dalam 

perusahaan, pelayanan yang berkualitas memegang peran penting dalam keberlangsungan 

dan kesejahteraan koperasi di masa depan nanti. 

Membangun hubungan jangka panjang yang dimiliki koperasi kepada anggota maka 

akan melahirkan sebuah perilaku yang positif yang akan menguntungkan bagi pihak koperasi 

salah sataunya meghasilakan sebuah kepuasan oleh anggota koperasi, semakin banyak 
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anggota koperasi yang puas dan semakin banyak pula masyarakat yang puas akan pelayanan 

yang ada di koeprasi maka loyalitas dari setiap anggota koperasi akan semakin kuat dan 

menciptakan sebuah anggota koperasi yang loyal dan tidak akan mudah terpengaruh oleh 

pihak lembaga keuangan pesaing serta dari loyalitas tersebut makan akan timbul sebuah 

kewajiaban dari masing-masing anggota untuk memenuhi segala peraturan yang ditetapkan 

oleh koperasi dan selalu setia kepada koperasi. 

Gambar 1.1 

 Jumlah Anggota Penabung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – Mitra 

Usaha Ideal Bulan Januari – Oktober Tahun 2019 

 

Sumber : Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha 

Ideal Tahun 2019-2020 

Gambar 1.2 

 Anggota Koperasi Aktif dan Anggota Koperasi Pasif Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha Ideal Bulan Januari – Oktober Tahun 2019 
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Sumber : Ikke, 2021 

 Dari gambar 1.1 dan 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penabung baru  

anggota pada bulan Januari – Oktober pada tahun 2019 mengalami ketidakstabilan seperti 

pada bulan Agustus yang menunjukkan jumlah penabung baru hingga mencapai angka 886 

mengalami penurunan yang drastis hingga di angka 493 di bulan Sepetember. Pada bulan 

Januari – Oktober tahun 2019 dari jumlah 100% anggota koperasi yang aktif dan pasif 

tercatat, terdapat 4575 anggota penabung yang tergabung dalam koperasi, dari peningkatan 

dan penurunan anggota koperasi dikategorikan menjadi anggota koperasi yang aktif dan pasif 

menunjukkan data 25% untuk anggota yang aktif dan 75% untuk anggota yang pasif, hal ini 

menunjukkan bahwa ketidakstabilan tersebut mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor 

khususnya kualitas pelayanan, dari kualitas pelayanan akan mendorong masyarakat untuk 

bergabung bersama koperasi dan mempercayakan aset pribadinya kepada Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah. Dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan  khususnya pelayanan secara Islami daharapkan nantinya 

akan bisa menjawab harapan-harapan dari  anggota koperasi dan semakin berkualitasnya 

sebuah pelayanan yang diberikan kepada anggota koperasi maka kepuasan serta loyalitas 

yang dirasakan oleh anggota akan semakin tinggi dan akan mendatangkan minat masyarakat 

untuk bergabung bersama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Mitra Usaha 

Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah.  

 Kualitas pelayanan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor khususnya kepuasan 

anggota, konsumen yang merasa terpuaskan maka konsumen akan melakukan pembelian 

ulang di perusahaan penyedia produk atau layanan jasa tersebut (Krisdayanti. H., 2017 : 2). 

25% 

75% 

Anggota Koperasi Aktif dan Angggota Koperasi Pasif  

Bulan Januari - Oktober Tahun 2019  

Anggota Koperasi Aktif Anggota Koperasi Pasif
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Kepuasan terjadi jika dari anggota koperasi merasa terpuaskan dengan pelayanan atau jasa 

yang diberikan kepada anggota jika pelayanan suatu pegawai dari koperasi tersebut jauh 

dibawah harapan dari anggota maka anggota koperasi akan kecewa. Sebaliknya jika 

pelayanan yang diberikan kepada anggota memenuhi harapan maka anggota koperasi akan 

senang dan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh koperasi. Semakin banyak 

anggota koperasi yang puas dari pelayanan yang koperasi berikan dan dari banyaknya 

anggota yang puas tersebut bisa mendatangkan minat calon-calon anggota koperasi yang 

akan bergabung ke dalam koperasi. Ketika anggota telah merasa puas maka akan terjalin 

hubungan harmonis anatara koperasi dan anggota koperasi, dengan menjalin sebuah 

hubungan yang harmonis dengan anggota maka diharapkan anggota koperasi merasa 

terpuasakan dengan pelayanan yang diberikan, dari kepuasan tersebut akan menciptakan 

sebuah dasar yang baik untuk menghasilkan atau membangun sebuah loyalitas anggota.  

 Dari kualitas pelayanan dan kepuasan tersebut maka akan menghasilkan sebuah 

anggota koperasi yang loyal, anggota yang tidak akan mudah tergiur dengan lembaga 

keuangan lain dan hanya berfokus kepada satu lembaga keuangan saja. Loyalitas berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan, maka dari itu terbentuknya sebuah loyalitas 

anggota dapat dibuktikan berupa rekomendasi atau mulut ke mulut yang itu dapat menarik 

anggota baru dan loyalitas juga bisa dibuktikan dengan nasabah yang selalu aktif 

menggunakan produk dari Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha 

Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah, dengan loyalitas pula koperasi akan mendapatkan 

sebuah kekuatan sumber dana yang ada, pada akhirnya anggota akan percaya kepada koperasi 

untuk menitipkan sebagian asset mereka kepada koperasi, setelah itu pihak koperasi akan 

menjaga dengan baik amanah yang diberikan oleh nasabah, serta pihak koperasi akan 

mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga dapat berkembang hingga tujuan koperasi 

dapat terpenuhi. 

 Dengan melihat pentingnya peranan kualitas pelayanan secara Islami dalam usaha 

pencapaian tujuan koperasi, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: “ engaruh Kualitas Pelayanan Secara Islami dan Kepuasan Anggota 

Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – 

Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas pelayanan secara Islami berpengaruh terhadap loyalitas anggota 

koperasi ? 

2. Apakah kepuasan anggota berpengaruh terhadap loyalitas anggota koperasi ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis menuliskan 

tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara Islami terhadap loyalitas 

anggota koperasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan anggota terhadap loyalitas anggota koperasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini nantinya diaharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

yang terkait : 

1. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk membagikan 

ilmunnya selama dibangku kuliah dan penulis juga dapat merasakan kepuasan 

tersendiri dengan meenciptakan sebuah karya ilmiah. 

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai bacaan yang bermanfaat bagi yang 

memerlukan. 

3. Bagi UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA, hasil studi ini 

dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan kualitas pendidikan 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA selanjutnya di masa 

depan. 

4. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha Ideal (KSPPS-

MUI) Cabang Bungah, Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha Ideal 

(KSPPS-MUI) Cabang Bungah khususnya mengenai kualitas pelayanan secara Islami, 
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kepuasan dan loyalitas untuk dijadikan evaluasi sebagai strategi pemasaran untuk 

mendapatkan anggota baru.   

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, agar peneliti lebih 

berfokus maka peneliti membatasi penelitian. Batasan penelitian ini adalah objek, dimana 

objek dalam penelitian ini memfokuskan kepada Anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah – Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Cabang Bungah. 

  


