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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : Hipotesis dapat diterima yaitu Ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara adversity quotient dengan 

intensi berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Manajemen 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Semakin tinggi 

adversity quotient maka semakin kuat intensi berwirausaha. 

Sebaliknya semakin rendah adversity quotient maka semakin lemah 

intensi berwirausaha. Adversity quotient berpengaruh pada Intensi 

Berwirausaha sebesar 31,47 %. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Bagi Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, subjek memiliki intensi 

berwirausaha yang sedang cenderung tinggi. Oleh karena itu 

disarankan agar subjek dapat meningkatkan intensi 

berwirausahanya dengan cara meningkatkan adversity 

quotient agar setelah lulus sudah siap menjadi seorang 

wirausahawan.
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Mahasiswa dapat meningkatkan adversity quotient dengan 

cara menambah pengalaman praktek yang berhubungan 

dengan wirausaha, salah satunya yaitu dengan magang di 

secara intensif di tempat-tempat usaha. Mahasiswa 

hendaknya benar-benar terlibat secara aktif selama magang, 

sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik situasi 

usaha/industri yang sesungguhnya. 

2. Bagi Program Studi Manajemen 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

pihak Program Studi Manajemen sebaiknya memerhatikan 

adversity quotient, sebagai hal yang memengaruhi intensi 

berwirausaha pada mahasiswanya. 

Dalam upaya memberikan perhatian lebih pada adversity 

quotient, hal yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan 

memberikan program atau mata kuliah dalam rangka untuk  

meningkatkan adversity quotient para mahasiswa. Dalam 

pemberian program atau mata kuliah tersebut disesuaikan 

untuk meningkatkan aspek dari adversity quotient, yang 

terdiri dari Control, Origin-Ownership, Responsibilty dan 

Endurance. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian sejenis di masa akan datang disarankan untuk 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruh seperti sifat-sifat personal, lingkungan 
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keluarga,  lingkungan sosial ekonomi, dukungan lingkungan 

dan dukungan sosial. 

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

membandingkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

intensi berwirausaha, sehingga dapat diketahui faktor yang 

memberi sumbangan efektif terbesar terhadap intensi 

berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


