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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data tentang penilaian responden 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi seorang 

Entrepreneur pada mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI 

maka dapat ditarik kesimpulan. 

Melalui analisis faktor dapat diperoleh 2 faktor yang berpengaruh paling 

dominan terhadap kesiapan menjadi seorang Entrepreneur tersebut adalah : 

1. Faktor 1 terdiri dari : Motivasi dengan nilai faktor loading 0.842 sebesar 

84,2% (sebagian besar). Pengalaman dengan nilai faktor loading 0.813 

sebesar 81,3% (sebagian besar). Keluarga dengan nilai faktor loading 0.717 

sebesar 71,7% (lebih dari setengahnya). 

2. Faktor 2 terdiri dari : Diri Sendiri dengan nilai faktor loading 0.576 sebesar 

57,6% (lebih dari setengahnya). Pendidikan dengan nilai faktor loading 

0.701 sebesar 70,1% (lebih dari setengahnya). Lingkungan dengan nilai 

faktor loading 0.879 sebesar 87,9% (sebagian besar). 

5.2    Implikasi 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana mahasiswa Departemen 

Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI setelah mengontrak mata kuliah 

kewirausahaan terhadap kesiapan menjadi seorang entrepreneur dari beberapa 

variabel terbentuk menjadi 2 faktor. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata 

kuliah yang bertujuan untuk memberikan bekal keahlian bagi mahasiswa dalam 

bidang kejuruannya untuk siap terjun didunia usaha setelah lulus kuliah nanti. 

Sehingga dalam mempersiapkan mahasiswa untuk terjun langsung didunia usaha, 

pada mata kuliah kewirausahaan ini mempersiapkan mahasiswa untuk 

mengembangkan jiwa kewirausahaan setelah lulus kuliah. Pencapaian dalam 

proses pembelajaran yang baik berdampak pada tingkat kesiapan mahasiswa yang 
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lebih tinggi. Tingkat kesiapan yang tinggi, mahasiswa akan lebih mampu untuk 

menghadapi persaingan didunia bisnis. 

5.3 Rekomendasi 

1. Bagi peneliti selanjutnya dikembangkan kembali faktor-faktor kesiapan 

apa saja yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa menjadi seorang 

Entrepreneur pada Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI 

karena penelitian yang dilakukan kali ini hanya meliputi faktor Diri 

sendiri, Motivasi, Pengalaman, Keluarga, Lingkungan, Pendidikan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya ketika ingin mengukur kesiapan mahasiswa 

menjadi seorang Entrepreneur lakukan juga wawancara dan observasi 

terhadap mahasiswa agar angket yang diisi oleh mahasiswa terlihat apakah 

ada korelasi antara yang dijawab mahasiswa pada angket dan yang 

dipaparkan oleh mahasiswa ketika wawancara dan observasi karena dalam 

penelitian ini hanya menyebarkan angket saja.   

 

 


