
 

62 
Sri Mulyani Nur Aliyyah, 2017 
PENGARUH EFIKASI D IRI TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat efikasi diri mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi UPI 

termasuk kategori sedang. 

2. Tingkat intensi berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi UPI termasuk kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh antara efikasi diri terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi UPI. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian untuk variabel efiikasi diri 

menunjukan pada kriteria sedang, begitupun variabel intensi berwirausaha 

mahasiswa masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu di sarankan : 

1. Bagi mahasiswa  

 Melatih kemampuannya agar lebih yakin terhadap kemampuannya untuk 

mengahadapi berbagai resiko yang akan dihadapi ketika berwirausaha bisa 

dengan mencoba untuk terjun langsung untuk berwirausaha. 

 Mengikuti seminar-seminar kewirausahaan untuk menambah wawasan 

serta meningkatkan intensi berwirausaha. 

 Banyak membaca buku-buku atau artikel tentang orang-orang yang sukses 

berwirausaha. 

 Menerapkan teori dalam mata kuliah berwirausaha kedalam praktek nyata, 

yaitu dengan membuat atau menciptakan produk-produk inovatif dan 

memasarkannya. 

 Mengontrol emosi agar tetap stabil, karena dengan emosi yang stabil akan 

meningkatkan efikasi diri sehingga intensi berwirausaha mahasiswapun 

meningkaT.
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2. Bagi Dosen 

 Memacu kreativitas mahasiswa dengan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mempraktekan teori yang telah deiberikan selama belajar 

mata kuliah kewirausahaan 

 Memberikan motivasi dan penguatan diri pada mahasiswa untuk 

berwirausaha, dapat dengan memberikan informasi tentang adanya 

Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan (PMK-K) dan 

mendukung mahasiswanya dengan meberi arahan dan bimbingan. 

3. Bagi Universitas 

 Lebih banyak mengadakan program yang mendukung mahasiswa untuk 

menciptakan kreativitas dan berwirausaha. 

 

 


