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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Minat Mengolah Makanan Kontinental Mahasiswa Tata Boga Akademi 

Pariwisata berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 72,25 persen dengan 

nilai M = 93,35 dan Sd = 7,30. 

2. Mencari Informasi Makanan Kontinental Mahasiswa Tata Boga Akademi 

Pariwisata berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 74,5 persen dengan nilai 

M = 93,10 dan Sd = 7,97. 

3. Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Tata Boga Akademi Pariwisata berada pada 

kategori cukup, yaitu sebanyak 68,63 persen dengan nilai M = 932,9 dan Sd = 

8,22. 

4. Hasil analisis Minat Mengolah Makanan Kontinental (X1) dengan Motivasi 

Berwirausaha (Y) pada mahasiswa semester VI Tata Boga Akademi Pariwisata 

Medan dengan nilai ry1,2= 0,39 > rtabel 0,27 adalah positif dan signifikan. Yang 

berarti semakin tinggi minat mengolah makanan kontinental akan semakin 

tinggi pula motivasi berwirausaha mahasiswa. hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian Intan Rachmawati, (2013) 

5. Hasil analisis Mencari Informasi Makanan Kontinental (X2) dengan Motivasi 

Berwirausaha (Y) pada mahasiswa semester VI Tata Boga Akademi Pariwisata 

Medan dengan nilai ry2.1= 0,28 > rtabel 0,27 adalah positif dan signifikan. Yang 

berarti semakin tinggi mencari informasi makanan 
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6. kontinental akan semakin tinggi pula motivasi berwirausaha mahasiswa. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nella Kusuma, (2014). 

7. Hasil analisis antara minat mengolah makanan kontinental (X1) dan mencari 

informasi makanan kontinental (X2) dengan motivasi berwirausaha (Y) pada 

mahasiswa semester VI Tata Boga Akademi Pariwisata Medan dengan nilai R2 

= 0,49 dan nilai F sebesar 7,67 serta Ftabel = 3,19 sehingga terlihat bahwa Fhitung 

> Ftabel (22,96 > 3,19) adalah bernilai positif dan signifikan. Artinya semakin 

tinggi minat mengolah makanan kontinental dan mencari informasi, maka akan 

semakin tinggi pula motivasi berwirausaha mahasiswa. hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitain Sri Diana, (2015). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Kepada pihak Akademis untuk memberikan metode pembelajaran mengolah 

makanan kontinental agar menarik minat mahasiswa dalam pengetahuan 

makanan kontinental dan menambahkan fasilitas dalam mencari informasi dan 

motivasi mahasiswa di bidang wirausaha.  

2. Kepada para mahasiswa untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan 

minat  mengolah dan mencari informasi makanan kontinental untuk 

memotivasi dalam berwirausaha. Mahasiswa juga diharapkan terlibatk 

kedalam pameran kewirausahaan sebagai motivasi dan juga menyalurkan 

minat dan motivasi mahasiswa. 


