
SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC MICROFINANCE 

(studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Semarang) 

 

 

Tesis 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S2 

 

Program Magister Manajemen 

 

 

Disusun oleh : 

 

Libran Filani 

MM20401800018 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2020 



 

i 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

TESIS 

 

SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC MICROFINANCE 

(studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Semarang) 

 

 

Disusun Oleh: 

Libran Filani 

MM20401800018 

 

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian tesis  

Program Magister Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

Semarang, 25 September 2020 

Pembimbing 

 

 

 

Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, M.M. 

NIK. 210488016 



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN TESIS 

SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC MICROFINANCE 
(studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Semarang) 

 

Disusun Oleh: 

Libran Filani 

MM20401800018 

 

Telah dipertahankan di depan penguji  

Pada tanggal 06 Oktober 2020 

 

Susunan Dewan Penguji 

              Pembimbing         Penguji I 

  

 

Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, M.M. Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, M.M. 

   Penguji II 

  

 

         Dr. Mutamimah, S.E., M.Si. 

 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  

Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen 

Semarang, 07 Oktober 2020 

  

 

 

 



 

iii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama : Libran Filani 

 NIM   : MM20401800018 

Menyatakan bahwa tesis dengan judul: 

“SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC MICROFINANCE (studi pada koperasi 

simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Semarang) 

Yang dimajukan untuk diuji pada tanggal 06 Oktober 2020, adalah hasil karya  saya 

sendiri. 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara  menyalin, 

atau meniru dalam bentuk rangkaia kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan 

atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya 

salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan 

pada penulis aslinya. 

 

Saya bersedia menarik tesis yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang saya akui seolah-

olah tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh 

universitas dibatalkan. 

 Semarang, 06 Oktober 2020 

 Yang memberi pernyataan, 

 

  

 Libran Filani 

Saksi 1, sebagai pembimbing tesis merangkat anggota penguji tesis: 

 

 

Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, M.M. 

Saksi 2, sebagai anggota tim penguji: Saksi 3, sebagai anggota tim penguji: 

 

 

Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, M.M. Dr. Mutamimah, S.E., M.Si. 



 

iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, niscaya Allah akan perbaiki 

segala sesuatunya untuk kita.”  

(Dr. Bilal Philips) 

 

PERSEMBAHAN 

Tesis ini saya dedikasikan untuk kedua orangtua yang telah memberikan dukungan 

do’a dan segalanya dalam mewujudkan mimpi-mimpi saya. Terimakasih kepada Ibu 

Dosbing tercinta yang selalu sabar mengingatkan dan memburu target agar saya 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan cepat tanpa menunda apapun. 

 

 

 

 

 

 


