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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap Minat berwirausaha. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 5,332> t 

tabel 2,052 dan nilai signifikansinya (Sig.)  0,000 < 0,05. Artinya, motivasi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2013 

untuk menjadi seorang entrepreneur tinggi. Oleh karena memiliki motivasi 

berwirausaha yang tinggi, maka minat untuk berwirausaha pun tinggi. 

2. Kreativitas berwirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat berwirausaha. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi  berganda diperoleh nilai t hitung 

sebesar 1,590 < t tabel 2,052 dan nilai signifikansinya (Sig.)  0,123 > 0,05. Artinya, 

kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen 

angkatan 2013 untuk berwirausaha tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 

Hal ini disebabkan oleh pemahaman mahasiswa akan kreativitas yang masih sebatas 

konsep (kendala konseptual), yaitu pemahaman tentang kreativitas sebagai sifat yang 

diwarisi oleh orang yang berbakat luar biasa atau genius. Kreativitas diasumsikan 

sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimilliki, dan tidak banyak yang dapat 

dilakukan melalui pendidikan untuk mempengaruhinya ( Munandar, 2014 : 7 ). Sudah 

jelas hal ini disebabkan oleh pola pikir mahasiswa yang salah terhadap kreativitas. 



49 
 

Namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat mahasiswa menjadi seorang 

wirausahaan.  

3. Motivasi dan Kreativitas berpengaruh terhadap Minat berwirausaha. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis analisis 

berganda pada Tabel 4.3 dengan signifikansi 0,000 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi F lebih kecil dari α( 0,000 < 0,05). Dari hasil analisa tersebut dapat 

dikatakan bahwa variabel motivasi dan kreativitas secara simultan berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengalaman berbisnis 

mahasiswa / responden masih cukup minim. Mahasiswa / responden membutuhkan 

sebuah program nyata tentang wirausaha untuk memacu motivasi dan kreativitas 

berwirausaha lebih lagi serta memiliki gambaran secara nyata tentang dunia bisnis 

yang sebenarnya. Oleh karena itu, Perlunya diadakan sebuah Bussiness 

Fellowshipyang dijadikan sebagai event tahunan, dimana didalamnya mahasiswa 

diberi kebebasan dalam berkreasi dan menuangkan ide mereka kedalam sebuah bisnis 

kecil agar mahasiswa memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang dunia bisnis / 

wirausaha apabila kelak ingin menjadi seorang entrepreneur. Selain memberikan 

gambaran akan dunia bisnis yang nyata, dengan adanya program ini diharapkan 

mahasiswa memiliki motivasi dan kreativitas yang lebih tinggi lagi akan wirausaha, 
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serta tidak memandang kreativitas sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang – 

orang tertentu melainkan sesuatu yang dapat digali, diasah, dipelajari dan 

dikembangkan. Event tahunan ini tentunya turut mengundang investor – investor dari 

seluruh wilayah semarang. Harapannya adalah para investor memiliki ketertarikan 

terhadap ide – ide bisnis mahasiswa dan bersedia untuk bekerja sama mewujudkan 

ide bisnis tersebut. 

2. Pada penelitian selanjutnya mungkin dapat ditambahkan variabel lain yang 

berhubungan dengan motivasi, kreativitas, serta minat berwirausaha, misalnya, 

pendidikan kewirausahaan, faktor keturunan, faktor etnis / suku tertentu, lingkungan 

sosial, dan sebagainya yang diduga memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


