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BAB V 

KESIMPULAN 

1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Hasil temuan di lapangan, muzaki di Jawa Barat memiliki ekspektasi kinerja 

yang tinggi terhadap platform pembayaran zakat online, hal ini disebabkan 

oleh kepercayaan muzaki terhadap platform pembayaran zakat online yang 

mampu membayar zakat lebih cepat selesai bila dibandingkan dengan 

membayar zakat secara offline. Muzaki memiliki ekspektasi usaha yang 

tinggi, hal ini disebabkan oleh kemudahan yang dirasakan muzaki ketika 

mengoperasikan platform pembayaran zakat online. Pengaruh sosial 

menunjukkan hasil yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh dorongan dari 

lingkungan sekitar muzaki seperti keluarga, rekan kerja, komunitas dan juga 

lembaga zakat untuk menggunakan platform pembayaran zakat online. 

Kondisi fasilitas dan intensi keperilakuan juga memiliki hasil yang tinggi, hal 

ini disebabkan oleh fitur yang sudah memadai dan minat yang tinggi untuk 

membayar zakat menggunakan platform pembayaran zakat online. 

b. Ekspektasi kinerja memiliki pengaruh positif terhadap intensi keperilakuan 

platform pembayaran zakat online. Hal ini terjadi, karena muzaki memandang 

bahwa dengan menggunakan platform pembayaran zakat online maka proses 

pembayaran zakat akan lebih cepat selesai dan juga muzaki dapat mengetahui 

kemana dana zakat yang dibayarkan akan disalurkan. Dengan demikian, 

tingginya ekspektasi kinerja muzaki terhadap platform pembayaran zakat 

online akan memberikan pengaruh terhadap intensi muzaki untuk membayar 

zakat secara online. 

c. Ekspektasi usaha memiliki pengaruh negatif terhadap intensi keperilakuan 

platform pembayaran zakat online. Hal ini terjadi, karena muzaki merasa 

kesulitan untuk memahami dan menggunakan platform pembayaran zakat 

online. Dengan demikian, semakin tingginya ekspektasi usaha muzaki 

terhadap platform pembayaran zakat online, maka akan memberikan 

pengaruh terhadap intensi muzaki untuk membayar zakat secara online. 
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Artinya, jika ekspektasi usaha muzaki tinggi terhadap platform pembayaran 

zakat online, maka keinginan untuk membayar zakat menggunakan platform 

zakat online akan semakin rendah. 

d. Pengaruh sosial memiliki pengaruh positif terhadap intensi keperilakuan 

platform pembayaran zakat online. Hal ini terjadi, karena lingkungan sekitar 

muzaki seperti keluarga, tempat bekerja dan komunitas di mana muzaki 

melakukan sosialisasi serta lembaga zakat  mendorong untuk membayar zakat 

menggunakan platform zakat online. Pengaruh sosial yang tinggi akan 

memberikan dampak terhadap niat muzaki untuk membayar zakat 

menggunakan platform zakat zakat online. 

e. Kondisi fasilitas platform pembayaran zakat memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku menggunakan platform pembayaran zakat online. Hal ini 

terjadi, karena fitur di platform pembayaran zakat online dinilai sudah 

memadai untuk membayar zakat secara online, seperti tersedianya kalkulator 

zakat, tersedianya rekening bank sesuai dengan yang dimiliki muzaki dan 

muzaki sudah memiliki komputer, smartphone dan akses internet. 

Tersedianya fasilitas yang memadai akan mendorong kepada perilaku muzaki 

untuk menerima dan menggunakan platform zakat online untuk membayar 

zakat. 

f. Intensi keperilakuan platform pembayaran zakat memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku menggunakan platform pembayaran zakat online. Hal ini 

terjadi, karena tingginya minat muzaki untuk menggunakan platform 

pembayaran zakat online yang dinilai sudah efektif, efisien, user friendly dan 

fitur yang dimiliki sudah memadai. Niat muzaki yang semakin tinggi akan 

mendorong kepada perilaku muzaki untuk menerima dan menggunakan 

platform zakat online untuk membayar zakat. 

1.2. Impilkasi dan Rekomendasi 

Implikasi dari penelitian ini jika ditinjau dari segi teoritis bahwasanya 

penelitian tentang penerimaan dan penggunaan platform pembayaran zakat online 

oleh muzaki masih sangat sedikit di Indonesia maupun di internasional sehingga 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang 
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zakat (khususnya berkaitan dengan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam 

penghimpunan dana zakat melalui mekanisme zakat digital).  

Secara empiris, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

bagi stakeholders zakat seperti BAZNAS maupun LAZ dalam rangka 

meningkatkan penghimpunan dana zakat di era digital dengan dikembangkannya 

platform pembayaran zakat sesuai dengan pilihan dan keinginan muzaki yang ingin 

membayar zakat secara online. 

Implikasi lain dari penelitian ini adalah apabila ekspektasi kinerja, pengaruh 

sosial, kondisi fasilitas dan intensi keperilakuan seseorang baik terhadap platform 

pembayaran zakat online, maka akan memberikan implikasi terhadap peningkatan 

perilaku menggunakan seseorang terhadap platform pembayaran zakat online. 

Ekspektasi usaha sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

perilaku menggunakan seseorang terhadap platform pembayaran zakat online 

dengan syarat fitur-fitur di platform pembayaran zakat online mudah digunakan 

(user friendly) dan juga akses internet bagi muzaki memadai. 

Implikasi lainnya adalah bahwa dengan adanya pembayaran zakat secara 

online melalui platform pembayaran zakat akan memberikan kemudahan, 

keefektifan dan keefesienan waktu bagi muzaki sendiri untuk membayar zakat. 

Selain itu, adanya platform pembayaran zakat online dapat menumbuhkan zakat di 

Indonesia dan meningkatkan citra lembaga-lembaga zakat yang dinilai selama ini 

tertinggal oleh lembaga keuangan lain seperti bank. 

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Lembaga zakat baik itu BAZNAS maupun LAZ harus mengembangkan 

metode penerimaan dan penyaluran zakat berbasis teknologi sehingga 

memudahkan bagi para donatur maupun penerima zakat dapat dengan mudah 

menyalurkan zakat ataupun merasakan manfaat dari dana zakat yang 

disalurkan. 

b. Lembaga zakat harus membuat dan menyediakan fitur platform pembayaran 

zakat online yang mudah dimengerti untuk digunakan oleh para muzaki, 

seperti adanya petunjuk yang jelas cara menghitung dana zakat yang akan 

dibayarkan, bagaimana melakukan pembayaran zakat secara online dan 
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terteranya program dari dana zakat yang berasal dari platform pembayaran 

zakat online baik itu platform dalam bentuk aplikasi, website, kerjasama 

dengan platform lain maupun penyediaan rekening bank transfer yang sesuai 

dengan yang dimiliki oleh muzaki. 

c. Lembaga zakat harus banyak melakukan sosialisasi dari berbagai media 

sosial, mengadakan seminar atau workshop tentang platform pembayaran 

zakat online dan juga bekerjasama dengan platform lainnya seperti toko 

online, dll.  

d. Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui platform 

pembayaran zakat online, lembaga zakat sebaiknya lebih mengsosialisasikan 

platform pembayaran zakat online kepada muzaki berjenis kelamin 

perempuan, yang memiliki rentang usia 18-25 tahun, yang berprofesi sebagai 

pengusaha, yang memiliki tingkat pendidikan S1, yang bertempat tinggal di 

wilayah Bandung Raya dan yang membayar zakat fitrah melalui platform 

pembayaran zakat online karena memiliki intensi keperilakuan dan perilaku 

menggunakan yang lebih tinggi dengan muzaki yang berkarakteristik lainnya.  

e. Penelitian yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan platform 

pembayaran zakat online masih sangat sedikit baik di indonesia maupun 

internasional. Oleh sebab itu, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan 

variabel seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, gaya hidup muzaki dan 

variabel yang lainnya yang dapat memberikan wawasan baru ke dalam 

pembahasan penerimaan dan penggunaan platform pembayaran zakat online. 


