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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh keberanian 

pengambilan resiko, rasa percaya diri dan kecerdasan menghadapi tantangan terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2016, 2017, 

dan 2018, maka kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2016, 2017, dan 2018 rata rata 

memiliki tingkat keberanian pengambilan resiko pada kriteria tinggi, artinya mayoritas 

mahasiswa secara umum memiliki keberanian pengambilan resiko yang sangat optimal 

untuk mengambil resiko yang tinggi dan menekan resiko yang ada dalam memulai dan 

menjalankan usaha sebagai wirausaha. Kemudian untuk rata-rata rasa percaya diri pada 

kriteria tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum memiliki kemauan, rasa 

optimis dan kemandirian untuk berwirausaha. Lalu untuk  kriteria kecerdasan 

menghadapi tantangan pada kriteria tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum 

memiliki kecerdasan menghadapi tantangan yang optimal dalam menghadapi kesulitan 

ataupun hambatan untuk memulai dan menjalankan usaha sebagai wirausaha. Dan 

untuk rata rata tingkat intensi kewirausahaan pada kriteria tinggi, artinya mayoritas 

mahasiswa secara umum memiliki minat kewirausahaan yang sangat optimal untuk 

memulai dan menjalankan usaha sebagai wirausaha. 

2. Keberanian pengambilan resiko berpengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan 

mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2016, 2017 dan 2018. 

3. Rasa percaya diri berpengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2016, 2017 dan 2018. 

4. Kecerdasan menghadapi tantangan berpengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan 

mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2016, 2017 dan 2018.
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B. Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa keberanian pengambilan 

resiko, rasa percaya diri, dan kecerdasan menghadapi tantangan memiliki pengaruh positif 

untuk meningkatkan intensi kewirausahaan mahasiswa. Sehingga dalam meningkatkan 

intensi kewirausahaan mahasiswa perlu meningkatkan keberanian pengambilan resiko, 

rasa percaya diri dan kecerdasan menghadapi tantangan dalam dirinya. Peneliti 

mengemukakan beberapa saran untuk meningkatkan keberanian pengambilan resiko, rasa 

percaya diri, dan kecerdasan menghadapi tantangan mahasiswa terkait dengan pembahasan 

penelitian, yaitu: 

1. Keberanian pengambilan resiko berpengaruh positif terhadap minat kewirausahaan, 

lalu apabila dilihat pada keberanian pengambilan resiko pada kriteria tinggi namun 

terdapat rata rata terendah untuk indikator kemampuan pengambilan resiko. Melalui 

penelitian ini, peneliti mengharapkan mahasiswa mampu sedari dini untuk mampu 

menekan suatu resiko dengan memperkecil resiko yang ada dengan cara menjalankan 

usaha sesuai keahlian dan  mencari tahu prospek bisnis yang akan dijalankan sehingga 

mampu mengembangkan usahanya sebagaimana seorang wirauasaha karena sudah 

memiliki minat kewirausahaan dan keberanian pengambilan resiko yang tinggi. 

2. Rasa percaya diri berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha, lalu apabila 

dilihat pada rasa percaya diri pada kriteria tinggi namun terdapat rata rata terendah 

untuk indikator mandiri. Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan mahasiswa 

mampu melatih kemandiriannya dalam memulai sebuah usaha dengan cara memulai 

usaha dengan menggunakan modal yang dimiliki. Karena semakin mandirinya 

seseorang maka akan semakin mudah dalam menjalankan berwirausaha. 

3. Kecerdasan menghadapi tantangan berpengaruh positif terhadap  intensi berwirausaha, 

lalu apabila dilihat pada kecerdasan menghadapi tantangan pada kriteria tinggi. Hal ini 

berarti harus lebih diperhatikan lagi oleh para dosen untuk menyampaikan materi 

mengenai kecerdasan menghadapi tantangan  
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4. Agar lebih mendorong intensi kewirausahaan, maka perlu lebih memperhatikan 

keberanian pengambilan resiko, rasa percaya diri, dan kecerdasan menghadapi 

tantangan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana individu mampu 

bersaing di dunia usaha. 

5. Bagi universitas disarankan untuk lebih mendukung kegiatan mahasiswa dalam 

berwirausaha baik dari segi ilmu yang diberikan dikelas maupun dari kegiatan praktek 

berwirausaha  

6. Bagi mahasiswa disarankan untuk dapat lebih kreatif dalam menjalankan wirausahanya 

serta terus menggali ilmu mengenai berwirausaha.  

7. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang 

minat kewirausahaan, selain dilihat dari keberanian pengambilan resiko (risk taking), 

rasa percaya diri (self confident) dan  kecerdasan menghadapi tantangan (adversity 

quetiont). 

 


