
 

42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penilitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk kedalam penelitian 

asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara satu variabel 

dengan variabel lain.33 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kausalitas yang 

menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Agar 

penelitian ini terarah dan mendekati apa yang diharapkan. Maka pembatasnya 

dibatasi dalam penelitan ini pembiayaan murabahah  terhadap pendapatan nasabah 

Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Objek dalam penelitian ini adalah nasabah /mitra usaha Bank BRI Syariah 

cabang kendari, sebagai objek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden 

dimana kuesioner yang disebar menggunakan 2 variabel independen yaitu pembiayan 

murabahah dan pendapatan  Nasabah UMKM. 

B. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bank BRI Syariah kendari Jl. Abdullah silondae, 

Korunba, Mandonga, kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111 Adapun waktu 

penelitian dilaksanakan dari bulan 6 juni sampai bulan 7 juli, 2019.  

                                                             
33Sugiyono,2010, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif. 



 

 

C. Populasi, Sampel, Tekhnik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakterstik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.34berdasarkan definisi tersebut, maka 

populasi penelitian ini adalah nasabah pembiayaan UMKM Bank BRI syariah 

Kendari, dengan mengambil populasi 400 nasabah.35 

2. Sampel 

Populasi yang peneliti ambil adalah sebagian nasabah UMKM BRI Syariah 

kendari adapun sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

Slovin. 

n =
𝑁

1+𝑁.𝑒2
 

dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e  = kelonggaran peneliti karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat di     

tolerir. 

Besarnya populasi yang diambil yaitu  nasabah, jadi besarnya sampel yang digunakan 

adalah: 

                                                             
34 Sugiyono, metode penelitian kuantiatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: AFABETA, 2011), 

h.80 
35Lutfi, karyawan BRIS kendari, 13 maret 2019 pukul :10.30  



 

 

n= 
𝑁

1+𝑁.𝑒2
 

Dit: 

n= 
𝑁

1+𝑁.𝑒2
 

=
400

1+400(5)

2 

=
400

401(5%)

2 

=
400

401(0,0025)
400

2 

= 
400

1,0025
 

= 399,0024937666 

= 99 nasabah. 

D. Data Dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagi 

berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui 

objek penelitian berupa wawancara, dan menyebar angket atau kuesioner. Kuesioner 

adalah suatu alat pengumpulan data yang nantinya data tersebut akan diolah untuk 

menghasilkan informasi tertentu. 36Angket kuesioner ini digunakan bertujuan untuk 

mengetahui secara langsung tanggapan responden yang berhubungan dengan topik 

                                                             
36Umar,  2002, Metode Penelitian Untuk Skripsi. 



 

 

penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesoiner  

kepada nasabah dari bank BRI Syariah kendari yang menggunakan pembiayaan 

murabahah  yang diperlukan informasinya alam mendukung penulisan skripsi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 37 data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya data-data yang 

didapat dari website bank BRISyariah Kendari, literatur kepustakaan seperti, buku, 

jurnal, atau referensi dari berbagai skripsi. 

E. Desain Penelitian 

Gambar 2:  Skema Desain Penelitian 

 

 

 

Sumber:  Diolah Dilapangan  Tahun 2019 

Desain penelitian yang menjadi yang menjadi model konstelasi penelitian untuk 

pengukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat mencakup penjelasan 

sebagai berikut : 

a. X1 adalah variabel bebas gaya kepemimpinan yang di posisikan sebagai variabel 

antecedent. 

                                                             
37Sugiyono,  2010, Metode Penelitian Kuantitatif. 
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b. Y1 adalah variabel terikat pendapatan nasabah UMKM . 

F. Variabel  Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.38 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel 

pembiayaan murabahah (X) Sebagai variabel bebas, dan pendapatan nasabah UMKM 

(Y) sebagai variabel terikat. 

Gambar 3:  Skema Hubungan Antar Variabel  

 

 

 

 a=0,000 

 

 

 

 

 

Sumber:  Diolah Di lapangan, Tahun 2019. 

                                                             
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. h,64. 
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Reduce from :  

Dik : Y = F(x) 

Dimana : X-Y Terdapat  hubungan  

Sehingga Y =  

 = a 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah field research (penelitian 

lapangan) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mengumpulkan data-

datayang berhubungan dengan permasalahan. Adapun tehnik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan yaitu dengan mengamati 

secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati nasabah Bank 

BRI Syariah kendari. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data, pengamatan 

yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.39 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subyek yang 

diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam kuesioner 

                                                             
39 P. joko subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek,( Jakarta : PT.Rineka Cipta, 

2004) h. 63 



 

 

ini, penulis mengguakan data interval dengan skala likert yaitu skala yang 

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seeorang terhadap sesuatu. 40 

Untuk mengukur persepsi dari responden yang telah dikumpulkan digunakan 

skala likert. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan 

skala 1-5 untuk mewakili pendapat para responden secara langsung. 

Tabel  1. 

       Skala likert 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dilapangan tahun,2019 

c. Dokumentasi 

Metode ini didapatkan untuk mendapatkan dat bersifat documenter. Dokumetasi 

digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah nasabah, struktur organisasi, 

peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

                                                             
40Wijaya kusuma dan Dedy dwiatgama,mengenal penelitian tindakan kelas,( Jakarta : PT. 

Indeks,2009). h.79 

No Keterangan                                          Skor  

1 Sangat Setuju 1. 5 

2 Setuju 2. 4 

3 Ragu- Ragu 3. 3 

4 Tidak Setuju 4. 2 

5 Sangat Tidak Setuju 5. 1 



 

 

H. Tehnik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu dimana data yang 

digunakan dalam penelitan ini menganalisis pengaruh antara Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer 

yaitu software statistical package for the social science (SPSS) versi 22 dan microsoft 

Exel 2017. Berikut metode yang digunakan adalah metode yang digunakan dalam 

meganalisis data.: 

1. Uji Kualiditas Data 

a. Uji Validitas 

Uji valliditas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu utnuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut uji signifikansi 

dilakukan dengan . membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degreeo 

ffreedom (df)=n-2,dalam hal ini n adalah jumlah sampel.Jika r hitung lebih besar dari 

r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid dengan menggunakan correlation coefefficient person.41 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kousiner dikatakan reliabel 

                                                             

41ghozali, 2016pengujian dengan dengan analisis grafik dan uji statistic. 

 



 

 

atau handal jika jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu kewaktu. SPPS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan 

uji  statistik Cronbach Alpha (ά). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70.42 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan awal yang digunakan sebelum analisis 

linear berganda (Ghozali, 2011). Ketika asumsi tidak terpenuhi, biasanya peneliti 

menggunakan berbagai solusi agar asumsinya dapat terselesaikan. Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan 

uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu 

kurva berbentuk lonceng (bell shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai 

tidak terhingga. distribusi data tidak normal karena terdapat nilai ekstrem dalam data 

yang diambil.43 

Salah satu cara mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal 

ini dapat menyesatkan khususnya jumlah sampel yang kecil. 

                                                             
42Ghozali, 2016aplikasi analisis multivariete dengan program  SPSS 22. 

43Suliyanto, 2005, analisis data dalam pemasaran,h.72 



 

 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.44 

Selain dengan metode grafik, digunakan juga metode uji One Sampel 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual 

terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 

dari 0,05.45 

b. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan 

diregres terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya.Jadi,nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

                                                             
44Ghozali Iman. , 2016, pengujian dengan analisis grafik statistic,h.97 
45Priyatno, 2014, pengolahan data terpraktis,h.47 



 

 

Tolerance> 0.10 atau sama denganVIF < 10, maka model dinyatakan tidak terdapat 

gejala multikolonieritas.46 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut  

homoskedastisitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas.47 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, besar). 

Salah satu cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah 

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabe terikat (dependent) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di - studentized. Dengan 

analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

                                                             
46Ghozali Imam,  2016, Aplikasi Analisis Multivariete SPSS.h.81 
47Ghozali Imam,2011, Aplikasi analisis multivariete program IBM. SPSS 19,h.76 

 



 

 

telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 48Selain dengan metode grafik,uji heteroskedastisitas juga dapat 

menggunakan metode Uji Glejser.Uji glejser merupakan uji stsatistik yang digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Menurut Gujarati dalam, uji 

glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen dengan persamaan regresi:49 

|Ut| = α + ßXt + vt 

3. Uji  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan model regresi 

liniear berganda. Model regresi liniear berganda bertujuan untuk memprediksi besar 

variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah 

diketahui besarnya.50 

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel- variabel yang 

akan diteliti. Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel 2013 dan SPSS 

22. 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap 

                                                             
48Ghozali Imam, 2011, Aplikasi Analisis Dengan Program SPSS. 

49Ghozali Imam. , 2016,  Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS. 23,Cetakan Ke 8. 
50Santoso, 2010,  Studi Deksriptif Effect Size Penelitian-PenelitianDi Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma. Jurnal penelitian.h,1-17 



 

 

variabel (independen) secara masing-masing parsial atau individual memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait (dependen) pada tingkat signifikasi 

0.05 (5%) dengan menggangap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah 

yang harus dilakukan dengan uji t yaitu dengan pengujian di bawah ini.51 

Hipotesis: 

Ho : βi = 0 artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel terikat. 

Ha : βi ≠ 0 artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel terikat. 

Bila probabilitas > α 5%variabel bebas tidak signifikan atau tidak mampu mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat (Ho terima, Ha tolak). 

Bila probabilitas < α 5% variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat (Ho tolak, Ha terima).  

b. Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji pengaruh simulatan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat 

signifikan 0.05 (5%). 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya 

                                                             
51Usman, 2006, metodologi penelitian sosial.jakarta. 



 

 

variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas yang dinyatakan dengan presentase. 

Koefisien determinasi didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi. Sehingga 

untuk hasil analisis data diatas,koefisien determinasi antara X danY adalah kuadrat 

dari  rxy, yaitu r2
xy.52 

Koefisien determinasi(R2) pada intinya mengukur seberapa jauh  kemampuan  model  

dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.53 

Uji koefisien determinasi berguna mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 

bebas dalam merangkai variabel terikat, yaitu mengetahui seberapa besar variabel 

independen menjelaskanvariabel dependen, namun untuk regresi linear berganda 

sebaiknya menggunakan R square yang telah disesuaikan atau tertulis adjusted R 

square, karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian.54 

Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan dapat naik atau turun 

akibat adanya penambahan variabel baru dalam model. Untuk dapat memberikan 

penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka 

                                                             
52Sugiyono,2012, Metode  Penelitian  kuantitatif kualitatif dan R&D. 
53Ghozali Imam. , 2016, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS.h.90 
54Bhuono, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, 

Yogyakarta,h.32 



 

 

dapat digunakan kriteria sebagai berikut.55 

b. Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

untuk kinerja pada masing-masing perusahaan baik secara parsial maupun secara 

simultan. Sebelum melakukan uji linear berganda, mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik guna menghasilkan yang terbaik.56 

Dimana: 

Y= pendapatan UMKM Nasabah 

X= Pembiayaan murabahah 

a = Konstanta 

e= Standareror 

 

I. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul 

skripsi, sesuai dengan judul peneitian yaitu “Pengaruh Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah” maka definisi operasional yang perlu 

dijelaskan yaitu: 

 

                                                             
55Sugiyono,2012, Menurut Buku Metode Penelitian.h.89 
56Ghozali Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS. 
 



 

 

1. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama 

permodalan antara koperasi dan anggota, untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan 

merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan. 

2. Murabahah 

adalah jual beli barang atau jasa dengan haarga ditambah keuntungan yang 

disepakati kedua belah pihak. 57  Bank syariah membeli barang yang diperlukan 

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah 

dan nasabah. 

3. Pendapatan 

Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan 

dari aktiitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/ jasa kepada pelanggan. Bagi 

investor, pendapatan kang penting disbanding keuntungan, yang merupakan jumlah 

uang yang diterima setelah dikurangi pengelaran. 

4. UMKM 

  Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: 

                                                             
57Muhammad Syafi,I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta Gema Insane 

2001),h.145. 



 

 

a. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah termasuk koperasi. atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Pada Bab II pasal 5 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM). Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan 

berkeadilan. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usah Mikro, Kecil dan 

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 



 

 

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan 

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi 

dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.58 

5. Nasabah 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau 

UUS.Nasabah disini termaksud pihak yang tidak memiliki rekening namun 

memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk in customer). 

 

                                                             
58Ibid,h,21 
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