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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :

1. Hasil   persamaan regresi linear berganda yaitu Y  = 15,601 + 0,259X1  +  

0,524 X2. Hal ini berarti jika variabel motivasi berprestasi dan perhatian 

orang tua konstan ( tetap ) maka kesiapan kerja mahasiswa sebesar 15,601. 

Jika motivasi berprestasi ditingkatkan sebesar 1 (satu ) persen sementara 

perhatian orang tua dianggap tetap, maka akan meningkatkan kesiapan 

kerja sebesar 25,9 %. Jika perhatian orang tua ditingkatkan sebesar 1 (satu) 

persen sementara motivasi berprestasi dianggap tetap, maka akan 

meningkatkan kesiapan kerja sebesar 52,4%.

2. Terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kesiapan kerja mahasiswa prodi tata niaga UNIMED. Dan 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap kesiapan kerja mahasiswa prodi tata niaga  UNIMED.  

Sementara itu, secara simultan motivasi berprestasi dan perhatian orang 

tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa prodi tata niaga UNIMED .
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3. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,35. Hal ini

menunjukkan bahwa motivasi berprestasi dan perhatian orang tua 

berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa, yaitu sebesar 35 % dan 

sisanya 65 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam  

penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagi pihak universitas, khususnya fakultas ekonomi agar meningkatkan 

kemampuan mahasiswa untuk dapat bersaing dalam dunia kerja nantinya 

dengan memberikan pelatihan atau keterampilan yang dapat menunjang 

kemampuan mahasiswa agar lebih kompetitif lagi.

2. Diharapkan kepada orang tua mahasiswa sebagai pembimbing utama 

anaknya untuk dapat memberikan pengarahan dan lebih memperhatikan 

tentang kesiapan kerja mahasiswa  agar dapat bersaing dalam kompetisi 

dunia kerja yang ketat nantinya.

3. Diharapkan kepada mahasiswa prodi tata niaga UNIMED untuk memiliki 

motivasi berprestasi yang kuat dan mempersiapkan kemampuan yang 

masih kurang seperti bahasa inggris, kemampuan komputer dan lainya 

agar dapat bersaing dalam menghadapi Asean Economic Community 

sehingga mendapat perkerjaan sesuai harapan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk meneliti faktor- faktor 

lain seperti manajemen waktu, kemandirian belajar dan lain sebagainya.


