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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap intensi 

kewirausahaan, dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan 

kewirausahaan, maka bekal ilmu pengetahuan dan sikap mahasiswa untuk 

mandiri juga akan semakin tinggi, sehingga akan semakin meningkatkan 

intensi mahasiswa untuk melakukan wirausaha, sehingga pengujian mampu 

menerima hipotesis pertama. 

2. Self efficacy mempunyai pengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan, 

memberikan pengertian bahwa semakin tinggi self efficacy, maka 

kepercayaan mahasiswa terhadap kemampuan dalam dirinya juga akan 

semakin tinggi sehingga akan semakin meningkatkan intensi mahasiswa 

untuk melakukan wirausaha, sehingga pengujian mampu menerima hipotesis 

kedua. 

3.  Locus of control terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap intensi 

kewirausahaan, dapat diartikan bahwa semakin tinggi locus of control, maka 

keyakinan mahasiswa pada kemampuan yang dimiliki pada dirinya dalam 

menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan akan semakin tinggi, sehingga 

akan semakin meningkatkan intensi mahasiswa untuk melakukan wirausaha, 

sehingga pengujian mampu menerima hipotesis ketiga. 

4. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan, 

self efficacy dan locus of control secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan, artinya bahwa semakin tinggi pendidikan 

kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa, dengan didukung tingginya 

keyakinan akan kemampuan yang dimiliki mahsiswa dalam menghadapi 

berbagai kesulitan dan tantangan, maka tentu akan semakin meningkatkan 

intensi mahasiswa untuk melakukan wirausaha. 

 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

50 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, oleh penulis diberikan 

saran-saran yang diharapkan dapat menambah tingginya keinginan mahasiswa 

untuk berwirausaha. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Self efficacy terbukti mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam 

mempengaruhi intensi kewirausahaan, untuk itu hendaknya ditumbuhkan 

memiliki keyakinan dalam diri mahasiwa bahwa keberhasilan berwirausaha 

ditentukan untuk mencari sesuatu yang berbeda atau baru sehingga akan 

menjadi tantangan dalam mengelola usaha untuk menjadi yang lebih baik. 

2. Pendidikan terbukti berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan, sehingga 

beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Hendaknya mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi harus 

mendapat perhatian serius terutama bagi perguruan tinggi dalam menjalin 

kerja sama baik dengan pemerintah ataupun dunia usaha/industry sehingga 

akan menumbuhkan keinginan dari mahasiswa untuk berwirausaha. 

b. Sebaiknya program-program kewirausahaan lebih diefektifkan sehingga 

pengetahuan yang dimiliki dapat menambah ilmu dan wawasan mahasiswa 

sebelum melangkah untuk berwirausaha. 

3. Locus of control terbukti paling rendah dalam mempengaruhi intense 

kewirausahaan, sehingga penting bagi pihak mahasiswa untuk mempunyai 

kemauan untuk bekerja keras. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

a. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel bebas saja yaitu 

pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control dalam 

mempengaruhi intensi kewirausahaan 

b. Teknik pengumpulan data yang dipakai hanya menggunakan kuesioner 

sehingga kesimpulan yang dapat diambil hanya berdasarkan pada data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tersebut.  
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5.4 Agenda Penelitian 

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang 

dapat berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan, seperti dukungan keluarga 

atau lingkungan, self esteem serta menambah variabel kinerja mahasisw 

dengan memasukkan intensi kewirausahaan sebagai variabel intervening. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaik ditambah dengan teknik wawancara 

sehingga akan lebih memperkuat keakuratan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


