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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian, maka kesimpulan 

yang dapa dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan temuan penelitian melalui analisis anggapan responden, secara 

umum didapatkan hasil bahwa semua variabel dalam penelitian ini yaitu 

Efikasi Diri, Kecerdasan Adversitas dan Intensi Berwirausaha berada pada 

kategori sangat tinggi. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut. 

a. Gambaran pemahaman Efikasi Diri pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia tahun angkatan 

2017-2018 secara rata-rata berada pada kriteria sangat tinggi.  

b. Gambaran pemahaman Kecerdasan Adversitas pada Mahasiswa Fakultas 

Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 

angkatan 2017-2018 secara rata-rata berada pada kriteria sangat tinggi. 

c. Gambaran pemahaman Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 

Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 

angkatan 2017-2018 secara rata-rata berada pada kriteria sangat tinggi. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, Efikasi Diri dan 

Kecerdasan Adversitas berpengaruh terhadap Intensi Berwirausaha 

Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan 

Indonesia Angkatan 2017-2018. Adapun secara parsial kesimpulan yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

a. Efikasi Diri berpengaruh Positif terhadap Intensi Berwirausaha. Hal ini 

menandakan bahwa semakin baik efikasi diri dalam diri seorang individu, 

maka semakin baik pula Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 

Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. 
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b. Kecerdasan Adversitas berpengaruh Positif terhadap Intensi 

Berwirausaha. Hal ini menandakan bahwa semakin baik kecerdasan 

adversitas dalam diri seorang individu, maka semakin baik pula Intensi 

Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya hanya 

menggunakan variabel Efikasi Diri dan Kecerdasan Adversitas sebagai variabel 

bebasnya, sementara banyak variabel lain yang secara Theory Of Planned Behavior 

dapat berpengaruh terhadap Intensi Berwirausaha. Adapun saran yang diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lain 

mengenai intensi berwirausaha selain variabel efikasi diri dan kecerdasan 

adversitas. 

2. Terdapat salah satu indikator dalam variabel efikasi diri yang dimiliki yang 

harus ditingkatkan kembali yaitu magnitude yang dianggap penting memiliki 

skor paling rendah diantara indikator lainnya. Adapun cara peningkatan yang 

dapat dilakukan dengan selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa 

melalui pembelajaran kewirausahaan agar keyakinannya dalam bidang 

wirausaha dapat terjaga dan tumbuh setiap harinya. Sehingga diharapkan 

untuk setiap individu agar lebih meningkatkan kembali rasa percaya diri 

dalam dirinya mengenai kemampuannya dalam melakukan berbagai hal atau 

kegiatan termasuk dalam hal berwirausaha. 

3. Terdapat salah satu indikator dalam variabel kecerdasan adversitas yang harus 

ditingkatkan kembali yaitu endurance (daya tahan) yang dianggap penting 

memiliki skor paling rendah diantara indikator lainnya. Adapun cara 
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peningkatannya diharapkan kepada para dosen untuk lebih mengindikasikan 

kepada setiap individu agar selalu optimis, menganggap kesulitan dan 

penyebab kesulitan sebagai hal yang bersifat sementara, cepat berlalu dan 

kecil kemungkinan akan terjadi lagi serta memandang kesuksesan sebagai hal 

yang berlangsung terus menerus atau bahkan permanen. Karena dalam 

dimensi ini diperlukan optimis yang tinggi dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan agar masalah tersebut tidak menjadi penghambat. 


