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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai pengaruh 

kebutuhan berprestasi dan kepercayaan diri terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Pendidikan 

Indonesia, maka kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 

dan 2015 memiliki tingkat kebutuhan berprestasi pada kategori sedang, artinya 

mayoritas mahasiswa secara umum memiliki kebutuhan berprestasi yang 

belum optimal, sehingga memiliki dorongan untuk berhasil yang tinggi dalam 

memulai dan menjalankan usaha sebagai wirausaha. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 

dan 2015 memiliki tingkat kepercayaan diri pada kategori sedang, artinya 

mayoritas mahasiswa secara umum memiliki kepercayaan diri yang belum 

optimal dalam keyakinannya untuk melakukan serangkaian kegiatan usaha 

dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 

dan 2015 memiliki tingkat intensi berwirausaha pada kategori sedang, artinya 

mayoritas mahasiswa secara umum memiliki intensi berwirausaha yang belum 

optimal. Adanya intensi berwirausaha dapat mempengaruhi mahasiswa untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku berwirausaha. 

4. Kebutuhan berprestasi berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

5. Kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

 

B. Saran 
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 Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa kebutuhan 

berprestasi dan kepercayaan diri memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan 

intensi berwirausaha mahasiswa. Sehingga dalam meningkatkan intensi 

berwirausaha mahasiswa perlu meningkatkan kebutuhan berprestasi dan 

kepercayaan diri dalam dirinya. Peneliti mengemukakan beberapa saran untuk 

meningkatkan kebutuhan berprestasi dan kepercayaan diri mahasiswa terkait 

dengan pembahasan penelitian, yaitu:  

1. Intensi berwirausaha yang dimiliki mahasiswa berdasarkan skor capaian 

responden termasuk dalam kategori sedang dan persentase terendah terdapat 

pada indikator jalur usaha sendiri. Artinya intensi berwirausaha pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2014 dan 2015 jika dilihat dari indikator yang 

memilih jalur usaha sendiri perlu ditingkatkan lagi, untuk itu penulis 

menyarankan agar peran orangtua ikut memotivasi dan mendukung keinginan 

anaknya untuk berwirausaha serta kurikulum mengenai mata kuliah 

kewirausahaan perlu ditambahkan sehingga para mahasiswa menjadi termotivasi 

untuk memilih jalur usaha sendiri daripada bekerja  pada orang lain. 

2. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh positif kebutuhan berprestasi  

terhadap intensi berwirausaha dengan kategori sedang dan persentase terendah 

terdapat pada indikator mencapai hasil lebih baik dari sebelumnya. Untuk 

meningkatkan kebutuhan berprestasi dalam berwirausaha terutama pada 

indikator untuk mencapai hasil lebih baik dari sebelumya, penulis menyarankan 

agar pihak universitas baik di fakultas maupun jurusan mengadakan kompetisi 

kewirausahaan secara praktek sehingga para mahasiswa terdorong melakukan 

usaha untuk memperbaiki hasil yang sebelumnya didapatkan dan bekerja keras 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik.  

3. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh positif kepercayaan diri  terhadap 

intensi berwirausaha dengan kategori sedang dan persentase terendah terdapat 

pada indikator lebih baik dari orang lain. Untuk meningkatkan kepercayaan diri 

dalam berwirausaha terutama pada indikator lebih baik dari orang lain, penulis 

menyarankan agar pihak universitas menyelenggarakan seminar kewirausahaan 

dan training business. Dengan adanya kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan 
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dapat terdorong untuk lebih inisiatif dan respect terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan wirausaha sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri 

terhadap kemampuan yang dimiliki dan dapat melakukan yang lebih baik dari 

orang lain dalam berwirausaha. 

4. Agar kebutuhan berprestasi dan kepercayaan diri meningkat, sebaiknya ada 

kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan mahasiswa. Contohnya mahasiswa 

membuat proposal mahasiswa berwirausaha dan mendapatkan fasilitas dari segi 

finansial maupun non finansial sehingga dengan adanya kegiatan tersebut 

mahasiswa dilatih untuk sukses dan berhasil dalam usahanya serta dapat 

memimpin anggota nya agar bekerja sama untuk mencapai suatu keberhasilan 

usaha. 

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

tentang intensi berwirausaha, selain dilihat dari kebutuhan berprestasi (need for 

achievement) dan kepercayaan diri (self confidence). 

 

 

 

 

 

 

 


