
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Kecerdasan Adversitas “Control, 

Reach Dan Endurance” Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Manajemen 

FEB Universitas Muhammadiyah Metro., penulis menarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial antara 

variabel Control terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Metro. Hal ini menunjukan bahwa control dengan elemen yang meliputi 

kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bertahan menghadapi 

masalah  dan kemampuan mencari penyelesaian masalah pada mahasiswa 

harus lebih ditingkatkan.Apabila kemampuan mengendalikan diri, 

kemampuan bertahan menghadapi masalah  dan kemampuan mencari 

penyelesaian masalah pada mahasiswa meningkat, hal ini dapat 

mempermudah mahasiswa untuk menjalin hubungan dengan pihak luar 

serta meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk menumbuhkan 

intensi berwirausahanya. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Reach terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Hal ini 

menunjukan bahwa reach dengan elemen kemampuan membatasi 

masalah agar tidak berdampak pada aspek kehidupan lain, yang dimiliki 

mahasiswa Manajemen FEB UM Metro mempengaruhi intensi 

berwirausanya. 

3. Tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial antara 

variabel Endurance terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Metro. Hal ini menunjukan bahwa endurance dengan 



 
 

elemen yang meliputi tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah, 

memiliki keyakinan dapat mengatasi masalah dan menganggap masalah 

yang dihadapi bersifat sementara pada mahasiswa harus lebih 

ditingkatkan. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari Control, Reach dan Endurance 

terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Metro. Hal ini menunjukan bahwa apabila mahasiswa memiliki 

kemampuan pengendalian diri, kemampuan membatasi masalah agar 

tidak berdampak pada aspek kehidupan lain dan tidak mudah menyerah 

saat menghadapi masalah maka akan sangat mempengaruhi tingkatan 

intensi berwirausahanya. 

B. Saran 

      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Pada variabel control Skor tertinggi dari responden terdapat pada indikator 

kemampuan membatasi masalah agar tidak berdampak pada aspek 

kehidupan lain yang artinya apabila kemampuan tersebut dapat 

ditingkatkan maka akan membatu mahasiswa untuk lebih terstimulasi 

dalam berwirausaha. 

2. Pada variabel reach Skor tertinggi dari responden terdapat pada indikator 

kemampuan membatasi masalah agar tidak berdampak pada aspek 

kehidupan lain mahasiswa mampu membatasi masalah yang sedang 

dihadapi dan berusaha mencari penyelesaian atas masalah tersebut, 

3. Pada variabel endurance Skor tertinggi dari responden terdapat pada 

indikator tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah artinya apabila 

kemampuan tersebut dapat ditingkatkan maka akan mampu membentuk 

karakter mahasiswa yang pantang menyerah dan mampu bersaing. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas generalisasi 

penelitian dan menghubungkan dengan faktor lain yang belum diteliti. 

 

 




