
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Motivasi, Toleransi Akan Risiko Dan Kebebasan Bekerja 

Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Bangka Belitung (Studi Kasus Pada Jurusan Manajemen)”, didapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Motivasi, Toleranso Akan Risiko dan Kebebasan Bekerja terhadap 

Kepuasan Kerja minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen, masuk ke kategori 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan variabel 

Motivasi sebesar 3,96, variabel Toleransi Akan Risiko sebesar 3,95, 

variabel Kebebasan Bekerja sebesar 3,97 dan Minat Berwirausaha sebesar 

3,96. 

b. Variabel motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen dengan hasil analisis 

pada variabel motivasi bahwa thitung> ttabel (thitung 7,144 > ttabel 1,791 ) dan 

taraf signifikansi sebesar 0,000<0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 

Motivasi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan Minat 



 
 

 
 

Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bangka 

Belitung Jurusan Manajemen 

c. Variabel Toleransi Akan Risiko mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen 

dengan hasil analisis pada variabel toleransi akan risiko bahwa thitung> ttabel 

(thitung 11,001 > ttabel 1,791 ) dan taraf signifikansi sebesar 0,000<0,05. Hal 

ini berarti bahwa variabel Toleransi Akan Risiko mempunyai peranan 

yang penting dalam meningkatkan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen. 

d. Variabel Kebebasan Bekerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

secara parsial terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen dengan hasil 

analisis pada variabel kebebasan bekerja bahwa thitung> ttabel (thitung 4,819 > 

ttabel 1,791 ) dan taraf signifikansi sebesar 0,000<0,05. Hal ini berarti 

bahwa variabel Kebebasan Bekerja mempunyai peranan yang penting 

dalam meningkatkan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen. 

e. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa Motivasi, Toleransi 

Akan Risiko dan Kebebasan Bekerja berpengaruh secara positif dan 

singnifikan terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan Manajemen. Ditunjukkan 



 
 

 
 

dari analisis uji f, bahwa (fhitung > f tabel) fhitung 104,902 > f tabel 2,65, dan 

nilai signifikansinya adalah 0,000 < taraf signifikansi 0,05. 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang akan 

diberikan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Jurusan 

Manajemen untuk meningkatkan minat berwirausaha agar kedepannya 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu mengurangi 

masalah pengangguran, yakni dengan adanya motivasi maka mahasiswa 

akan termotivasi untuk menjadi wirausaha, tidak terpaku hanya untuk 

mencari pekerjaan saja. Mahasiswa juga diharapkan dapat membuat 

toleransi akan risiko agar mahasiswa dapat menghadapi risiko yang akan 

ada kedepannya. Dengan adanya kebebasan bekerja, mahasiswa dapat 

menjalankan pekerjaannya (usaha) dengan santai, tidak terikat jam kerja 

dan tidak ada tekanan dari atasan. 

2. Bagi penelitian mendatang, hendaknya instrument penelitian lebih 

diperdalam dan dikembangkan lagi, variabel-variabel yang akan diteliti 

lebih diperbanyak sehingga kemampuan mengukurnya lebih baik.  
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