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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian menggunakan tehnik regresi linier 

sederhana dapat disimpulkan bahwa thitung = 14,523, p = 0,000, taraf signifikan  p 

< 0,05, dan df =  n - k-1 = 110 – 1-1 = 108 dengan pengujian dua arah dapat 

diperoleh harga ttabel = 1,9822 Hasil tersebut menggambarkan bahwa thitung> ttabel 

(14,523> 1,9822),  maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Artinya “Terdapat pengaruh antara tingkat self efficacy terhadap tingkat 

minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik”.  

Hasil perhitungan nilai korelasi memperlihatkan r = 0,813 (positif), artinya 

menunjukkan adanya hubungan positif antara self efficacydengan minat 

berwirausaha, semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi minat 

berwirausahanya, sebaliknya jika semakin rendah  self efficacy maka semakin 

rendah pula minat berwirausahanya. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan 

yang besar antara variabel  self efficacy  dengan minat berwirausaha, hal ini 

ditunjukkan melalui Koefisien Determinasi (r2) dari r = 0,813 artinya r2 = 0,661 

menginformasikan bahwa sumbangan tingkat self efficacy terhadap minat 

berwirausaha sebesar 66,1% dan sisanya 33,9% kemungkinan dipengaruhi oleh 

faktor lain yang belum diteliti. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang 

diperoleh dari frekuensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam 

variabel self efficacy terhadap tingkat minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, antara lain : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa diharapkan lebih yakin terhadap kemampuannya dalam 

menjalani aktifitas berwirausaha. Untuk meningkatkan self efficacy 

hendaknya mahasiswa mengingat keberhasilan dimasa lalu yang pernah 

dicapai, belajar dari pengalaman oranglain, mempercayai kemampuan diri 

sendiri, menjaga kondisi fisik supaya tetap sehat, kondisi – kondisi 

tersebut dapat meningkatkan self efficacy, jika self efficacy meningkat 

maka minat juga akan meningkat. 

b. Mahasiswa diharapkan sering mengikuti pelatihan atau seminar karena 

dari mengikuti pelatihan atau seminar dapat meningkatkan minat 

berwirausahanya 

2. Bagi Program Studi Manajemen 

a. Sebaiknya Program Studi Manajemen memberikan fasilitas atau 

menganjurkan mahasiswanya mengikuti seminar atau pelatihan yang 

terkait kewirausahaan supaya mahasiswa dapat termotivasi untuk 

berwirausaha. 
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b. Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan diharapkan lebih 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan mahasiswa 

baik melalui praktik dan teori dalam proses pembelajarannya. 

c. Diharapkan Dosen dapat meyakinkan mahasiswanya bahwa ia bisa 

mengatur keuangan dan mengembangkan usaha yang akan dirintis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain diharapkan lebih menyempurnakan lagi beberapa 

kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan tersebut antara lain dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian serta keterbatasan kemampuan dalam membuat 

dan mengolah instrument, perluasan populasi dan jumlah sample agar hasil 

penelitian yang dilakukan akan semakin baik lagi. 

 


