
PERSEPSI KONSUMEN MENGENAI ATRIBUT JASA 

PELAYANAN PADA KSPPS KOWANU NUGRAHA KUDUS 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S.1) 

Dalam Ilmu Ekonomi Islam 

 

Oleh  

MEIRINA DIAH STYAWATI 

NIM : 1320210030 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

TAHUN 2017 

  









v 

MOTTO 

 

                         

                        

         

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 

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 nafkahkan darinya 

padahal kamu sendiri  tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji”.( Qs. Al-Baqarah ayat 267) 
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PERSEMBAHAN 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang harus 

dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena 

tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian melainkan hidup tanpa tujuan. 

Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, dan diimbangi dengan tindakan nyata, 

agar mimpi dan angan tidak menjadi sebuah bayang semu.  

Kupersembahkan karya kecil ini untuk : 

1. Bapak dan Ibuku yang selalu mendampingi, memberikan semangat, 

dukungan baik moril maupun materil dan do’anya untuk ku. Terimakasih 

untuk semuanya. 

2. Kakakku (Rouf Efendi) yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan 

dukungan materil maupun non materil. 

3. Teman seperjuangan (Suri Mahmudah) yang mendampingi dan bimbingan 

bersama. 

4. Teman seperjuangan dan tempat curhat ( Rizki Nurul dan Umul Muza) yang 

selalu memberikan semangat, masukkan dan wejanganya. 

5. Teman-teman senasip seperjuangan ESRA-2013 yang senantiasa memberikan 

dorongan semangat serta memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Teman-teman PPL Fastabiq (Silvi, Melly, Agus, Afif) yang selalu 

menyemangati dan memberikan do’anya. 

7. Semua yang tak bisa ku sebutkan satu per satu, yang pernah ada ataupun 

hanya singgah dalam hidupku, yang pasti kalian bermakna untuk hidupku.  

Teruslah berjuang, berusaha dan berdo’a untuk meraih apa 

yang kita harapkan 

Ganbatte!! 
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikana rahmat, taufiq, inayah 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Persepsi Konsumen Mengenai Atribut Jasa Pelayanan KSPPS Kowanu 

Nugraha”. Dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sang inspirator umat Islam.  

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I selaku Pelaksana Tugas (PLT) Ketua STAIN 

Kudus yang telah memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan.  

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si  selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penulisan skripsi ini. 

3. Ratna Yulia Wijayanti, S.E. M.M selaku Kaprodi manajemen bisnis syariah 

yang telah memberikan motivasi dan semangat. 

4. Tina Martini, SE. M.Si dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran guna memberi pengarahan dan bimbingan yang 

berkualitas dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki. 

5. Hj. Nur Azizah, S.Ag. M.M selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus 

berserta segenap karyawan yang telah memberikan ijin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Para dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali penulis 

berbagi ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang InsyaAllah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.   




