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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

sebelumnya, dapat diambeil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel Adversity Quotient, berpengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan namun memiliki nilai negatif pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 

2015 Universitas Katolik Soegijapranata.  

2. Variabel  Self Efficacy, memiliki pengaruh signifikan yang positif 

terhadap terhadap intensi kewirausahaan pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 

2015 Universitas Katolik Soegijapranata. 

3. Variabel  Need for Achievement, berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap intensi kewirausahaan namun memiliki nilai negatif pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan 

angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Soegijapranata. 

4.  Secara simultan dalam membentuk Intensi Kewirausahaan dipengaruhi 

oleh adversity quotient, self efficacy, dan need for achievement.  

5. Variabel yang dominan mempengaruhi Intensi Kewirausahaan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan 
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angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Soegijapranata adalah 

variabel Self Efficacy (X2)  dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 

dan mempunyai nilai Beta yang positif. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diberikan 

yaitu: 

1. Untuk meningkatkan adversity quotient mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 Universitas 

Katolik Soegijapranata, perlu kegiatan softskill seperti adanya program 

pengembangan kepribadian yang mampu menambah kecerdasan 

emosional mahasiswa dalam bersikap tenang dan mampu mengendalikan 

respon terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu 

melihat setiap peluang. 

2. Untuk dapat meningkatkan rasa need for achievement mahasiswa, pihak-

pihak terkait seperti Kepala Program Studi, para Dosen hendaknya 

memberi bekal pengetahuan mengenai persiapan kewirausahaan dengan 

cara mengundang lebih banyak lagi narasumber (seorang pengusaha) ke 

kampus untuk memberikan kuliah umum, memberikan tugas-tugas 

lapangan (mewawancarai pengusaha sukses), memberikan tugas mandiri 

dengan membuat rencana usaha, melakukan magang di usaha-usaha kecil 

menengah untuk mempelajari persiapan dan pelaksanaan dalam 

berwirausaha serta melakukan tugas-tugas praktik dilapangan. Dengan 

demikian, setelah lulus para mahasiswa sedikit banyak akan memiliki 
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wawasan di dunia usaha dan mempunyai keinginan untuk berwirausaha 

serta dapat menumbuhkan kebutuhan akan prestasi yang tinggi. 

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan Universitas 

Katolik Soegijapranata tetapperlu memberikan pengetahuan dan 

memberikan motivasi yang lebih intensif sehinggamahasiswa memiliki 

kepercayaan diri(self efficacy) dan wawasan yang lebih luas untuk dapat 

memahami dan menerapkan ilmu kewirausahaan dalam kehidupan sehari-

hari serta merubah mindset mengenai pentingnya berwirausaha 

dibandingkan menjadi pegawai. 

4. Untuk penelitian yang akan datang perlu mengembangkan lebih lanjut 

model minat berwirausaha dengan memasukkan variabel-variabel lain atau 

model lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai 

pembentukan minat berwirausaha, seperti kondisi ekonomi, gender, latar 

belakang budaya, dan orangtua. 

 

    

 

 

 

 

 


