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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan 

Faktor – Faktor yang menentukan keberhasilan wirausahawan mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata yaitu faktor Motivasi, Usia, Pengalaman, 

Pendidikan, Kemampuan dan Kemauan, Tekad yang kuat dan Kerja keras, 

Kesempatan dan Peluang. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Motivasi yang tinggi 

dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan mahasiswa memiliki dorongan 

atau motivasi yang tinggi untuk memulai usaha atau menjadi wirausahawan, 

memiliki semangat yang tinggi dalam berwirausaha untuk mencapai tujuan 

usaha dan berkomitmen dalam menjalankan usaha untuk mencapai 

kesuksesan.  

2. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa tidak didukung oleh faktor Usia 

Artinya usia berapapun saat memulai usaha tidak menentukan terhadap 

keberhasilan wirausaha karena tidak ada patokan usia untuk memulai usaha. 

3. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Pengalaman yang kuat 

dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan mahasiswa memiliki pengalaman 

yang membantu dalam berwirausaha dan memiliki pengetahuan serta 

keterampilan pada usaha yang dijalani. 

4. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Pendidikan yang baik 

dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan mahasiswa memiliki pendidikan 

formal ataupun non-formal yang membantu dalam proses berwirausaha. 

5. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Kemampuan dan 

Kemauan yang tinggi dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan mahasiswa 
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memiliki keahlian pada bidang usaha yang ditekuni, memiliki sikap inisiatif 

dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dan memiliki ide – ide kreatif 

untuk mengembangkan usahanya. 

6. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Tekad yang kuat dan 

Kerja keras yang tinggi dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan 

mahasiswa memiliki sifat tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah, 

selalu berjuang dan kerja keras untuk kemajuan usaha dan memiliki sikap 

optimis dalam menjalankan usahanya. 

7. Keberhasilan wirausahawan mahasiswa didukung oleh Kesempatan dan 

Peluang yang tinggi dalam berwirausaha. Artinya wirausahawan mahasiswa 

bisa menciptakan atau mengetahui sebuah peluang, bisa mengenali kebutuhan 

konsumen, melakukan pengembangan produk yang ada di pasar dan bisa 

memahami kecenderungan (Tren) pasar yang sedang terjadi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi wirausahawan mahasiswa yang berhasil diharapkan mempertahankan 

keberhasilan yang dimiliki sekarang, bagi wirausahawan mahasiswa yang 

akan mengembangkan usahanya agar lebih berhasil diharapkan dengan 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran agar memperhatikan 

faktor – faktor yang menentukan dalam keberhasilan usaha. 

2. Bagi wirausahawan mahasiswa diharapkan bisa memanfaatkan berbagai 

peluang yang ada untuk mengembangkan usahanya seperti mengikuti 

berbagai pelatihan, seminar dan pameran agar dapat dikenal lebih luas. 

3. Peneliti juga berharap penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi pada 

pelaku usaha yang baru mulai merintis dan mengembangkan usahanya 

termasuk para wirausahawan mahasiswa terkait faktor – faktor yang 

menentukan keberhasilan usaha. 
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4. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengkombinasikan 

penelitian ini pada penelitian lain yang juga merupakan penelitian yang 

memiliki bahasan tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan usaha. 

  


