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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengaruh karakteristik dan 

kreativitas kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa wirausaha 

di Universitas Negeri Jakarta, maka peneliti dapat mengambill kesimpulan bahwa: 

1. Karakteristik kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keberhasilan usaha. Artinya dengan meningkatkan 

karakteristik kewirausahaan yang baik akan meningkatkan keberhasilan 

usaha mahasiswa wirausaha 

2. Kreativitas kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifika terhadap keberhasilan usaha. Artinnya dengan meningkatkan 

kreativitas kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa wirausaha dapat 

meningkatkan keberhasilan usaha mahasiswa wirausaha 

3. karakteristik dan kreativitas kewirausahaan secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Artinya bahwa 

keberhasilan usaha dapat semakin meningkat ketika karakteristik dan 

kreativitas kewirausahaan dari mahasiswa wirausaha ikut ditingkatkan
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengaruh karakteristik dan 

kreativitas kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada mahasiswa wirausaha 

di Universitas Negeri Jakarta, diketahui bahwa: 

1. Terdapat hubungan positif antara karakteristik kewirausahaa dengan 

keberhasilan usaha. Yang artinya jika karakteristik kewirausahaan 

meningkat maka keberhasilan usaha akan ikut meningkat secara linear. 

Seorang mahasiswa wirausaha yang memiliki karakteristik kewirausahaan 

yang baik akan melakukan hal-hal yang seharusnya dijalankan oleh 

wirausaha dalam usahanya. 

2. Keberhasilan usaha juga akan meningkat seiring meningkatnya kreativitas 

kewirausahaan. Ketika kreativitas kewirausahaan menghasilkan berbagai 

karya setiap saat dan dapat diterima dipasar akan menghasil pemasukan 

bagi usahanya. 

3. Meningkatkan karakteristik dan kreativitas kewirausahaan akan 

meningkatkan keberhasilan usaha. Ketika mahasiswa wirausaha telah 

memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usaha. Hal tersebut 

pada akhirnya akan berdampak pada keberlangsungan pada usahanya. 
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas, saran-

saran yang kiranya dapat diberikan peneliti adalah: 

Perlunya peningkatan karakteristik kewirausahaan untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha, yaitu mahasiswa wirausaha di Universitas Negeri Jakarta 

harus lebih mampu menggerakan setiap elemen di dalam usahanya agar setiap 

tujuan di dalam usaha dapat tercapai sesuai dengan target yang dimiliki. Jangan 

sampai target terhambat karena ada team/karyawan yang tidak sejalan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Perlunya meningkatkan kreativitas kewirausahaan untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha, mahasiswa wirausaha di Universitas Negeri Jakarta 

hendaknya lebih meningkatkan optimisme terutama pada diri sendiri ketika 

menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaruhi sesuatu yang sudah ada, 

jangan pesimis dahulu terhadap sesuatu yang belum terjadi apalagi terhadap karya 

yang diciptakan sendiri, tidak ada salahnya untuk menguji coba atas karya yang 

diciptakan meskipun pada awalnya pasti butuh banyak penyesuaian. 

 

 

 

 


