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BAB V 

 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilaksanakan ini berhasil memberikan kesimpulan 

secara empiris adanya hubungan yang positif hasil belajar kewirausahaan dan 

lingkungan belajar terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 

1. Hasil uji koefisien korelasi ganda menghasilkan bahwa variabel hasil belajar 

kewirausahaan dan lingkungan belajar berpengaruh secara kuat dan positif 

terhadap minat berwirausaha. 

2. Hasil uji koefisien korelasi secara simultan ditarik kesimpulan bahwa variabel 

independen berpengaruh secara positif dan bersama-sama terhadap minat 

berwirausaha. 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi secara parsial, variabel hasil belajar 

kewirausahaan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 

berwirausaha (Y). Variabel lingkungan belajar (X2) terhadap minat 

berwirausaha (Y) juga berpengaruh secara positif dan signifikan. 

4. Hasil uji statistik tersebut memperkuat teori-teori pendukung dan penghubung 

yang digunakan dalam penelitian ini. Serta menghasilkan hipotesis yang sama 

dengan penelitan yang relevan sebelumnya. 
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B. Implilkasi 

    Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, maka beberapa implikasi 

yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain: 

1. Hasil belajar kewirausahaan dan lingkungan belajar sebagai salah satu unsur 

yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha. 

2. Minat berwirausaha akan meningkat jika hasil belajar kewirausahaan 

meningkat dan lingkungan belajar yang baik. Hal ini karena untuk memiliki 

minat berwirausaha yang tinggi diperlukan penguasaan pengetahuan tentang 

kewirausahaan baik itu berupa praktik usaha yang digeluti maupun teori. 

Peran yang penting juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar mahasiswa, 

dengan lingkungan belajar yang baik akan membawa pengaruh positif 

mengenai kewirausahaan. Hal tersebut akan meningkatkan upaya responden 

dalam menumbuhkan minat dalam berwirausaha.  

 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukan di atas, maka 

peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat, antara lain: 

1. Bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, lebih berfokus pada peningkatan 

minat dalam berwirausaha dengan menumbuhkan keinginan yang besar untuk 

melakukan tindakan kewirausahaan. Karena selain dapat memberikan 

manfaat untuk dirinya sendiri, juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 

orang yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu juga mahasiswa sebaiknya 
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meningkatkan lagi semangatnya dalam membuka usaha dengan mengikuti 

seminar atau pelatihan. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta, peran lingkungan kampus harus ditingkatkan 

lagi dalam menumbuhkan minat dalam berwirausaha mahasiswa dengan 

membentuk Entrepreneurship Center di lingkup UNJ, dosen pengampu 

diharapkan mampu mengubah pola pikir dan kemampuan mahasiswa dalam 

melihat peluang peluang usaha yang ada disekitarnya dengan mengadakan 

seminar kewirausahaan yang menghadirkan wirausahawan-wirausahawan 

yang sukses, kegiatan-kegiatan kewirausahaan, dalam perkuliahan 

kewirausahaan juga memuat keharusan bagi mahasiswa untuk menjalankan 

bisnis nyata mereka sendiri, bukan sekedar simulasi dalam perkuliahan, dan 

juga sebaiknya kampus tidak hanya mengarahkan mahasiswanya ketika lulus 

untuk menjadi pencari kerja. Namun, membuka lapangan pekerjaan dengan 

menjadi wirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


