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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Faktor Toleransi 

Atas Risiko, Pengetahuan Kewirausahaan, Peluang, dan Lingkungan 

Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Program Akuntansi, 

Teknik Komputer dan Jaringan SMK Kesuma Margoyoso Pati Tahun Ajaran 

2016/2017. Responden dalam penelitian ini 58 siswa. Setelah peneliti 

melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat 

memberikan beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara toleransi atas risiko 

terhadap Minat Berwirausaha, ini dibuktikan dengan cara 

membandingkan antara nilai t hitung 2,500 dengan nilai t tabel 1,674 dan 

nilai p value (sig) 0,016 yang berada dibawah 0,05 (tingkat signifikan). 

Ini berarti t hitung lebih besar dari t tabel (2,500> 1,674), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, jadi toleransi atas risiko merupakan variabel bebas yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Selain itu 

juga telah ditunjukkan koefisien regresi 0,542 menyatakan bahwa 

peningkatan toleransi atas risiko akan meningkatkan minat berwirausaha 

sebesar 54,2% jika variabel independen lain dianggap konstan. 

2. Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha, ini dibuktikan dengan cara 

membandingkan antara nilai t hitung 3,933 dengan nilai t tabel 1,674 dan 

nilai p value (sig) 0,00 yang berada dibawah 0,05 (tingkat signifikan). Ini 

berarti t hitung lebih besar dari t tabel (3,933> 1,674), maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, jadi pengetahuan kewirausahaan merupakan variabel bebas 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Selain 

itu juga ditunjukkan koefisien regresi 0,634 menyatakan bahwa 

peningkatan pengetahuan kewirausahaan akan meningkatkan minat 
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berwirausaha sebesar 63,4% jika variabel independen lain dianggap 

konstan. 

3. Terdapat pengaruh signifikan antarapeluang terhadap minat 

berwirausaha, ini dibuktikan dengan cara membandingkan antara nilai t 

hitung 4,562 dengan nilai t tabel 1,674 dan nilai p value (sig) 0,00 yang 

berada dibawah 0,05 (tingkat signifikan). Ini berarti t hitung lebih besar 

dari t tabel (4,562> 1,674), maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi peluang 

merupakan variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat berwirausaha. Selain itu juga ditunjukkan koefisien regresi 0,648 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan peluang usaha akan 

meningkatkan minat berwirausaha sebesar 64,8% jika variabel 

independen lain dianggap konstan. 

4. Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha, ini dibuktikan dengan cara membandingkan antara nilai t 

hitung 2,484 dengan nilai t tabel 1,674 dan nilai p value (sig) 0,016 yang 

berada dibawah 0,05 (tingkat signifikan). Ini berarti t hitung lebih besar 

dari t tabel (2,484> 1,674), maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi 

lingkungan keluarga merupakan variabel bebas yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat berwirausaha. Selain itu juga ditunjukkan 

koefisien regresi 0,251 menyatakan bahwa lingkungan keluarga 

meningkatkan minat berwirausaha sebesar 25,1% jika variabel 

independen lain dianggap konstan. 

5. Dari hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa koefisien 

determinasi yang dinotasikan dengan cara membandingkan Fhitung 

(165.333) > Ftabel (2,546) dengan nilai signifikasi 0,000. Ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel independen 

(faktor toleransi atas risiko, pengetahuan kewirausahaan, peluang, dan 

lingkungan keluarga) secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat 

berwirausaha) Kelas XI SMK Kesuma Margoyoso Pati Tahun Ajaran 

2016/2017. Selain itu juga ditunjukkan nilai koefisien determinasi yang 
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dinotasikan dalam angka Adjusted R Square adalah sebesar 0,920 ini 

artinya bahwa sumbangan pengaruh variable toleransi atas risiko (X1), 

pengetahuan kewirausahaan (X2), peluang (X3), dan lingkungan keluarga 

(X4) terhadap minat berwirausaha (Y) dipengaruhi sebesar 92%. Jadi 

besarnya pengaruh antara faktor toleransi atas risiko, pengetahuan 

kewirausahaan, peluang dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI SMK Kesuma Margoyoso Pati tahun ajaran 

2016/2017 adalah sebesar 92% sedangkan sisanya (100% - 92% = 8%) 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

B. KeterbatasanPenelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai prosedur ilmiah, 

namun penelitian ini masih ada keterbatasan-keterbatasannya, antara lain 

adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya mengambil populasi siswa kelas XI program 

akuntansi dan teknik komputer dan jaringanSMK Kesuma Margoyoso 

Pati tahun ajaran 2016/2017 karena keterbatasan waktu dan biaya. 

2. Semua variabel dalam penelitian ini yaitu faktor toleransi atas risiko 

pengetahuan kewirausahaan, peluang, lingkungan keluarga dan minat 

berwirausaha pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner 

sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak 

menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. 

3. Keterbatasan referensi tentang penelitian ataupun riset sebelumnya, 

sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik 

dari segihasil penelitian maupun pada analisisnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang bisa 

penulis berikan untuk penelitian selanjutnya diantaranya yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan populasi dengan jumlah yang sedikit, 

sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan populasi dengan 
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jumlah yang lebih banyak dan tidak hanya pada satu sekolah saja, lebih 

baik jika dilakukan penelitian pada skala yang lebih besar. 

2. Penelitian ini hanya meneliti pada faktor-faktor tertentu saja, untuk itu 

diharapakan kelak bagi para peneliti bisa meneliti faktor-faktor lainnya 

yang mempengaruhi minat berwirausaha yang tidak dibahas pada 

penelitan ini. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Adanya kekhilafan dan kekurangan menyadarkan  penulis sebagai 

manusia yang tidak sempurna akan ketidak sempurnaan skripsi ini.  

Oleh karena itu, kritik maupun saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan demi untuk perbaikan didalam penelitian yang akan datang. Sebagai 

akhir kata, terbayang harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa 

yang akan datang. Amin ya Rabbal ‘alamin. 

 


