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 BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data deskriptif, analisis, interprestasi data dan 

pengolahan data statistik yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara locus of control dengan 

niat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa yang memiliki 

locus of control yang baik akan memiliki niat berwirausaha yang  tinggi. 

2. Hipotesis di atas dapat dibuktikan dengan persamaan regresi tunggal yaitu: 

Ŷ = 45,43 + 0,62 X.  

Niat berwirausaha ditentukan oleh locus of control sebesar 40,97% dan 

sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti self efficacy dan keterbatasan 

modal.  

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara locus of control dengan niat 

berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa locus of control 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha. 
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Penelitian ini dapat diimplikasikan oleh pihak Fakultas Ekonoi khususnya 

Program Studi Pendidikan Tata Niaga dalam menumbuhkan niat berwirausaha 

dengan memasukan materi pengembangan pribadi guna memperbaiki locus of 

control mahasiswa sebaik mungkin. Hal lain yang tidak kalah penting kaitannya 

dalam menumbuhkan niat berwirausha mahasiswa diantaranya dengan 

menanamkan mental pantang menyerah pada mahasiswa serta memberikan 

keterampilan-keterampilan yang mendukung proses lahirnya wirausahawan.  

Data penelitian menunjukkan variabel locus of control memiliki indikator 

dengan skor terendah sebesar 19,11% yakni pada indikator ketergantungan pada 

lingkungan. Sedangkan indikator dengan skor terbesar sebesar 20,81% yakni pada 

indikator bertanggung jawab pada diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga memiliki kemandirian yang 

baik dalam dirinya. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan 

ssebelumnya, membuat peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang 

mungkin bermanfaat, antara lain: 

1. Dalam meningkatkan niat berwirausaha, presentase terendah ada pada 

dukungan orang terdekat dalam memulai usaha. Maka seharusnya 

orang orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan teman serta orang 

yang dianggap pening memberikan dukungan dan motivasi. Sedangkan 

indikator dengan skor tertinggi yaitu suka menghadapi resiko 

diharapkan dapat dipertahankan dengan cara mengadakan program-
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program kewirausahaan yang kedepannya melahirkan wirausahawan 

baru.  

2. Dalam variabel Locus of Control indikator dengan skor terendah 

adalah ketergantungan pada lingkungan. Maka seharusnya lingkungan 

di Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi harus di 

perbaiki seperti sarana atau fasilitas yang mendukung untuk 

berwirausaha. Sedangkan indikator dengan skor terbesar yaitu 

bertanggung jawab pada diri sendiri dapat dipertahankan dengan cara 

memberikan arahan, bimbingan dan dukungan agar mahasiswa dapat 

hidup mandiri dan mampu mencapai kesuksesan dalam berkarir 

sebagai wirausahawan.  


