
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah di paparkan pada sebelumnya 

dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Variabel pemahaman secara parsial tidak ada pengaruh terhadap keputusan 

bertransaksi karena variabel pemahaman menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,058 dengan nilai thitung  sebesar 1,926 yang lebih kecil dari ttabel  

yaitu 1,993 (1,926 < 1,993) maka dapat dinyatakan Ho diterima dan HA 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman tidak ada 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan bertransaksi. 

2.    Variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

bertransaksi karena variabel kepercayaan menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dengan nilai  thitung  sebesar 6,880 lebih besar dari nilai ttabel  

yaitu 1,993 ( 6,880 > 1,993)  maka dapat dinyatakan Ho ditolak dan HA 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel 

kepercayaan secara signifikan terhadap variabel keputusan bertransaksi. 

3. Variabel pemahaman dan kepercayaan secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan bertransaksi menggunakan fintech payment syariah. 

Berdasarkan hasil pengujian dari uji F dapat dibandingkan nilai antara 

Fhitung dari kedua variabel independen yaitu variabel pemahaman dan 

kepercayaan dengan Ftabel yang diperoleh. Hasil dari Fhitung yaitu 42,832 



lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3,12. Selain itu , nilai tingkat signifikan 

dari kedua variabel independen adalah 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 , 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 pada penelitian diterima yang berarti 

variabel pemahaman dan kepercayaan secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan bertransaksi. 

4.  Variabel kepercayaan secara dominan berpengaruh terhadap keputusan 

bertransaksi menggunakan fintech payment syariah. Pada hasil pengujian 

hipotesis dominan, untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel terikat maka digunakan uji 

Standardized Coefficients Beta dengan melihat nilai Standardized 

Coefficients Beta yang paling besar. Nilai beta (β) terbesar menunjukkan 

bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh dominan terhadap 

variabel terikat. Berdasarkan hasil uji diatas diketahui variabel 

kepercayaan (X2) lebih besar yaitu 0,633. Hal ini berarti kepercayaan 

mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap keputusan bertransaksi 

menggunakan fintech payment syariah. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, 

maka penulis ingin menyampaikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis sebagai berikut :  

1.  Bagi perusahaan, pemahaman mengenai kepercayaan merupakan faktor 

paling penting dalam menentukan keputusan bertransaksi secara online oleh 



karena itu di haruskan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya baik dalam 

produk, layanan maupun penggunaan aplikasinya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, agar mencari variabel independen lainnya yang 

belum diteliti pada penelitian ini, dimana variabel independen tersebut dapat 

berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan fintech payment 

syariah. 

3. Bagi Mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran mengenai fintech payment syariah. Dengan telibat 

aktif dalam pembelajaran tentu akan menambah pengetahuan dan 

pemahaman. 

 


