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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas diketaui bahwa kesimpulan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh positif kecocokan terhadap penggunaan e-wallet. Nilai 

signifikansi kecocokan 0,000 < 0,05 jadi hipotesis diterima. Artinya ada 

pengaruh positif kecocokan terhadap penggunaan e-wallet. Penelitian ini 

sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Erikson (2005) yang 

menyatakan bahwa kecocokan secara positif dan signifikan dapat 

memberikan pengaruh terhadap sikap masyarakat untuk menerima e-wallet. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shih dan 

Fang (2004). 

2. Terdapat pengaruh positif persepsi manfaat terhadap penggunaan e-wallet. 

Nilai signifikansi persepsi manfaat 0,037 < 0,05 jadi hipotesis diterima. 

Artinya ada pengaruh persepsi manfaat terhadap penggunaan e-wallet. 

Penelitian ini sesuai dengan persepsi manfaat Davis (1989) yang 

mengatakan bahwa adanya tingkatan dimana masyarakat dapat percaya 

bahwa e-wallet akan meningkatkan performa masyarakat dalam bekerja. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Amanullah, (2014). 

3. Terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan e-wallet. Penelitian persepsi kemudahan penggunaan ini sesuai 
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dengan Jogiyanto (2009) yang menyatakan sejauh mana masyarakat 

percaya bahwa menggunakan e-wallet bisa membuat masyarakat bebas dari 

usaha. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Purwanto (2016). 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis yang mengungkapkan bahwa skor terendah 

terletak pada rasa keamanan dalam bertransaksi, kemudahan membeli di berbagai 

merchants (pedagang) yang bekerja sama dengan penerbit, dan pemilihan 

responden dibandingkan metode bertransaksi lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka diharapkan adanya sosialisasi yang berisiskan edukasi tentang pemanfaatan, 

penggunaan, dan keuntungan e-wallet sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

dan minat masyarakat terhadap penggunaan e-wallet dengan begitu masyarakat 

akan semakin sadar mengenai efektivitas penggunaan sistem transaksi non tunai 

dengan menggunakan e-wallet. Selain itu sebagiknya meningkatkan sistem 

kemanan e-wallet, agar masyarakat dapat merasa aman saat bertansaksi. Saran 

selanjutnya adalah meningkatkan kemudahaan sistem. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk meneliti dengan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi minat 

penggunaan e-wallet di kalangan masyarakat millenial seperti variabel manfaat, 

variabel risiko dan variabel-variabel lainnya. 

  


