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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapat 

beberapa hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Motivasi kebutuhan akan prestasi berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha para mahasiswa. Hal ini dilihat berdasarkan dari hasil uji t. 

Diperoleh nilai t hitung sebesar 3,508> ttabel2,0555 dan nilai signifikansi 

0,002 <0,05,maka H0 ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan pretasi 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%. 

Artinya bahwa kebutuhan akan prestasi berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha yakni mahasiswa tersebut ingin memperoleh prestasi yang 

lebih unggul dan lebih baik dari orang lain dengan meningkatkan nilai 

Indeks Prestasi Komulatifnya.Mereka menginginkan tanggung jawab 

pribadi atas keputusan yang mereka ambil. Mereka tidak menyukai 

keberhasilan secara kebetulan, mereka ingin berhasil karena usaha dari 

mereka sendiri. 

b. Motivasi kebutuhan akan kekuasaan berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha para mahasiswa. Hal ini dilihat berdasarkan dari hasil uji t. 

Diperoleh t hitung sebesar 2,920> ttabel2,0555 dan nilai signifikansi 0,007 

<0,05maka H0 ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan kekuasaan 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%.  

Artinya, para mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dipengaruhi 
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oleh motivasi kebutuhan akan kekuasaan. Mereka yang memiliki minat 

berwirausaha tidak suka diperintah. Justru sebaliknya mereka 

menginginkan untuk memiliki kuasa untuk mngatur perilaku orang lain 

untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Mereka menyukai persaingan. 

Mereka berorientasi pada status. Mereka ingin mendapat penghargaan atas 

apa yang mereka lakukan. 

c. Motivasi kebutuhan akan afiliasi berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha para mahasiswa. Hal ini dilihat berdasarkan dari hasil uji t. 

Diperoleh t hitung sebesar 6,025> ttabel2,0555 dan nilai signifikansi 0,000 

<0,05maka H0 ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan afiliasi berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%. Artinya, para 

mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dipengaruhi oleh motivasi 

kebutuhan akan afiliasi yang tinggi. Mereka yang memiliki minat 

berwirausaha menginginkan kerjasama yang baik antar sesama rekan 

kerja. Mereka beranggapan bahwa dengan kerjasama yang baik antar 

sesame rekan kerja itu akan mendorong mereka untuk mampu meraih 

keberhasilan. Mereka lebih menyukai bekerja dengan kelompok daripada 

harus bekerja sendiri. 

d. Motivasi kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha para mahasiswa. 

Hal ini dilihat berdasarkan dari hasil uji F. Diperoleh nilai F hitung sebesar 

21,240> Ftabel2,96 dan nilai signifikansi 0,000 <  0,05maka H0 ditolak (Ha 

diterima), yakni kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan 
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kebutuhan akan afiliasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

minat berwirausaha dengan tingkat signifikansi 5%.  Artinya, mereka yang 

memiliki minat berwirausaha menginginkan keberhasilan dengan cara 

mereka sendiri. Mereka menginginkan tanggung jawab pribadi atas 

keputusan yang mereka ambil. Mereka tidak menyukai keberhasilan secara 

kebetulan, mereka ingin berhasil karena usaha dari mereka sendiri. Mereka 

yang memiliki minat berwirausaha tidak suka diperintah. Justru sebaliknya 

mereka menginginkan untuk memiliki kuasa untuk mengatur perilaku 

orang lain untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Mereka menyukai 

persaingan. Mereka berorientasi pada status. Mereka ingin mendapat 

penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Mereka yang memiliki minat 

berwirausaha menginginkan keberhasilan dengan cara mereka sendiri. 

Mereka menginginkan tanggung jawab pribadi atas keputusan yang 

mereka ambil. Mereka tidak menyukai keberhasilan secara kebetulan, 

mereka ingin berhasil karena usaha dari mereka sendiri. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap para mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen angkatan 

2012 dan 2013 yang mengambil konsentrasi kewirausahaan dan telah 

menempuh 5 mata kuliah dalam konsentrasi kewirausahaan, diketahui 

bahwa para mahasiswa memiliki minat berwirausaha dengan motivasi 

kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi yang tinggi. Namun ada 

beberapa poin yang masih bernilai rendah, sehingga perlu ditingkatkan 
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untuk menunjang minat berwirausaha mahasiswa. Dari hasil penelitian 

dapat dilihat bahwa variabel kebutuhan akan kekuasaan memiliki nilai 

yang paling rendah jika dibandingkan dengan variabel lain. Maka 

sebaiknya motivasi kebutuhan akan kekuasaan para mahasiswa dapat 

ditingkatkan. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Para mahasiswa sebaiknya memiliki pemikiran bahwa membuka usaha 

sendiri lebih baik daripada bekerja dengan orang lain. Karena dengan 

membuka usaha sendiri, mereka tidak akan diperintah justru sebaliknya 

mereka dapat mengatur dan mengarahkan orang lain untuk bertindak 

sesuai dengan yang mereka inginkan. 

2. Para mahasiswa sebaiknya memiliki pemikiran bahwa dengan membuka 

usaha sendiri, mereka akan lebih unggul dari orang yang bekerja dengan 

orang lain. Secara pandangan mereka akan lebih unggul dari segi prestasi, 

status sosial maupun hasil yang mereka dapat. Jika membuka usaha sendiri 

tentunya hasil yang didapat lebih besar daripada harus bekerja dengan 

orang lain. 

3. Para mahasiswa sebaiknya memiliki pemikiran bahwa jika mereka 

membuka usaha sendiri, prestise atau gengsi yang mereka dapat jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan bekerja pada orang lain. 

 

 

 




