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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya 

tentang pengaruh program mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara program mahasiswa wirausaha 

dengan minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Hal ini 

berarti semakin tinggi program mahasiswa wirausaha yang dimiliki oleh 

mahasiswa atau individu, maka semakin tinggi pula tingka minat 

berwirausaha mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah program mahasiswa 

wirausaha, maka semakin rendah pula tingkat minat berwirausaha 

mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan dimana f hitung 

sebesar 13,52 lebih besar dari f tabel sebesar 3.92 yang menggambarkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari program mahasiswa 

wirausaha terhadap minat wirausaha mahasiswa 

2. Terdapat hubungan yang kuat antara program mahasiswa wirausah dengan 

minat wirausaha mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang didapat 

sebesar 0.4142 selanjutnya dari hasil yang didapatkan peneliti bahwa 

terdapat t hitung sebesar 5,33 dengan t tabel sebesar 1.980 yang berarti 

hipotesa yang ada diterima yang artinya terdapat hubungan antara program 

mahasiswa wirausaha dengan minat wirausaha mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya.  

3. Pada koefisien determinan dari faktor yang mempengaruhi minat 

wirausaha mahasiswa, didapatkan bahwa program mahasiswa wirausaha 

memberikan kontribusi sebesar 17,15% , sedangkan sisanya sebesar 82,8% 

adalah kontribusi dari faktor lainnya yang mempengaruhi minat wirausaha. 
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5.2  SARAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti akan memberikan sara-

saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Bagi subjek penelitian, sebaiknya mahasiswa dapat meningkatkan minat 

berwirausaha dalam hal kepemimpinan. Hal ini bisa dilihat dari 7 (tujuh) 

indikator yang telah diteliti terdapat satu indikator yaitu kepemimpinan 

mahasiswa yang masih  sedang saja. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi 

kepemimpinan pada mahasiswa ini.  Mahasiswa bisa mengikuti seminar-

seminar tentang leadership, ikut aktif dalam berorganisasi baik didalam 

kampus maupun di luar kampus. Sehingga, hal ini dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman bagi tiap mahasiswa tentang kepemimpinan. 

2. Pada penelitian ini terbukti bahwa ada pengaruh dan hubungan antara 

program mahasiswa wirausaha dan minat wirausaha mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya. Maka sebaiknya Politeknik Negeri Sriwijaya dapat 

mengadakan kegiatan rutin dalam pembekalan kewirausahaan ataupun 

sosialisasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Program Mahasiswa 

Wirausaha (PMW) agar mahasiswa lebih mendalami dan mengerti dunia 

usaha serta dapat berbagi pengalaman dengan para senior yang menjadi 

pemateri dalam kegiatan pembekalan kewirausahaan. 

3. Peneliti mengaharapkan agar Politeknik Negeri Sriwijaya dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha, yang intinya minat 

wirausaha tersebut timbul dari pandangan positif, kepercayaan diri, dan 

sikap mental yang baik. Sehingga  Politeknik dapat memberikan 

pendidikan dini terhadap mahasiswa tentang wirausaha, agar dapat 

merintis para wirausaha muda yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

dan mengurangi pengangguran.  

 

 

 

 


