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 Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya minat masyarakat terhadap 

pembiayaan ijarah dikarenakan penduduk disana di dominasi oleh pedagang 

sehingga mereka lebih memilih pembiayaan mudharabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat 

berpengaruh terhadap minat untuk mengambil pembiayaan ijarah di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field researcd) yang bersifat 

deskriptif. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Lokasi penelitian di jalan Ratu Zaleha 

Kompleks Ki Hajar Dewantara RT. 19 kelurahan kerang mekar Banjarmasin. 

Populasi keseluruhan masyarakat yang sudah terdafatar sebagai anggota dan 

melakukan pembiayaan ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan 

Banjarmasin adalah sebanyak 100 orang. Kemudian di ambil sampel khusus 

masyarakat RT. 19 kelurahan kerang mekar yang sudah terdaftar sebagai anggota 

sebanyak 30 orang.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket. Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan secara Kuantitatif. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh pengetahuan 

berdasarkan hasil uji T diperoleh  nilai t hitung variabel pengetahuan  (108.427), 

sig (0,081) < alpha (0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti variabel 

pengetahuan terdapat pengaruh signifikan pada minat masyarakat untuk 

mengambil pembiayaan ijarah pada KJKS Teladan Banjarmasin. Dan ada 

pengaruh minat terhadap pembiayaan ijarah dari koefisien korelasi R antara 

variabel X (minat)   0,571 dengan R square 0,424. R square sebesar 0,424 

mengandung arti tingkat pengaruh  dari minat masyarakat yang mempengaruhi 

pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. 

Dan ada pengaruh simultan antara pengetahuan dengan minat terhadap 

pembiayaan ijarah dimana nilai F hitung adalah sebesar 4.284. dan sig diketahui 

bernilai 0,004 dan nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah 

ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian, dikarenakan nilai F hitung lebih besar 

dari F tabel, dan sig, lebih kecil dari tingkat signifikasi yang telah ditentukan, 

maka dapat disimpulkan Ho diterima. 


