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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Penelitian dengan judul “Pengaruh Kemanfaatan Teknologi, 

Kepercayaan dan Pendapatan terhadap Penggunaan E-Wallet untuk 

Infaq di Masjid Raya Baiturrahman Semarang”, memiliki 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemanfaatan teknologi adalah tingkat keyakinan dimana 

seseorang yakin atau percaya bahwa suatu teknologi dapat 

membantu aktivitas seseorang menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kemanfaatan teknologi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan e-wallet untuk infaq. Hal ini diketahui 

dari nilai thitung 3,371 lebih besar dari  ttabel 1,664 dan nilai 

signifikansi 0,001 yang nilainya berada di bawah 0,05 (tingkat 

signifikansi). Artinya kemanfaatan teknologi dengan manfaat 

dan efektivitas yang dirasakan pengguna akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap penggunaan e-wallet untuk infaq 

sehingga pengguna akan merasa puas dengan manfaat yang 

diperoleh kemudian memutuskan untuk selalu menggunakan e-

wallet. 

2. Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk memasrahkan 

diri kepada pihak lain dengan suatu resiko. Kepercayaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan e-wallet 

untuk infaq. Hal ini diketahui dari nilai thitung 2,911 lebih besar 

dari  ttabel 1,664 dan nilai signifikansi 0,005 yang nilainya berada 

di bawah 0,05 (tingkat signifikansi). Artinya kepercayaan dari 

adanya jaminan keamanan, jaminan kerahasiaan, perhatian 

kepada konsumen, dapat diharapkan, pemenuhan, 

keterusterangan serta kehandalan yang diberikan penyelenggara 

e-wallet kepada pengguna memberikan pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan e-wallet untuk infaq, sehingga infaq 

dengan e-wallet akan meningkat. 
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3. Pendapatan adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari penerimaannya setiap pekan 

atau setiap bulan. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan e-wallet untuk infaq. Hal ini diketahui dari nilai 

thitung 2,899 lebih besar dari  ttabel 1,664 dan nilai signifikansi 

0,005 yang nilainya berada di bawah 0,05 (tingkat signifikansi). 

Artinya pendapatan seseorang yang didapatkan dari pekerjaan 

pokok setiap bulan serta bonus yang diterima seseorang 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-wallet untuk 

infaq. 

4. Kemanfaatan Teknologi, Kepercayaan dan Pendapatan secara 

bersama-sama Terhadap Penggunaan E-wallet Untuk Infaq pada 

pengunjung Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 66,663 > 2,154 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,1. Artinya apabila seseorang memiliki 

kesadaran mengenai manfaat e-wallet, memiliki kepercayaan 

kepada e-wallet serta memiliki pendapatan yang mumpuni 

untuk mengisi saldo e-wallet maka penggunaan e-wallet untuk 

infaq di Masjid Raya Baiturrahman akan meningkat.  

 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran-saran yang 

berguna untuk kepentingan praktis dan untuk kepentingan penelitian 

selanjutnya.  

1. Untuk pihak Masjid Raya Baiturrahman Semarang diharapkan 

dapat melakukan sosialisasi kepada pengunjung mengenai 

keberadaan e-wallet untuk berinfaq, dengan begitu pengunjung 

yang berinfaq dengan e-wallet akan meningkat. 

2. Untuk pihak e-wallet rekanan Masjid Raya Baiturrahman 

Semarang diharapkan tetap memberikan manfaat dan menjaga 

kepercayaan pengguna, karena berdasarkan penelitian ini 

kemanfaatan teknologi, kepercayaan dan pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-wallet untuk 

infaq. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mempelajari lebih dalam 

mengenai penggunaan e-wallet untuk infaq, mengingat masih 

sangat sedikit referensi mengenai pembahasan ini. Selain itu 

diharapkan dapat memodifikasi dengan variabel lain mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet untuk 

infaq. 

  


