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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

peningkatan intensi berwirausaha mahasiswa dengan pendekatan 

entrepreneurial event modeling (studi pada mahasiswa Fakultas Pendidikan 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia), maka kesimpulan 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata memiliki nilai perceived 

desirability yang tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum memiliki 

keinginan yang besar dalam berwirausaha. 

2. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata memiliki nilai perceived 

feasibility yang tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum memiliki 

keyakinan yang besar dalam kelayakan dirinya untuk berwirausaha. 

3. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata memiliki nilai propensity to act 

yang tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum  memiliki 

kecenderungan bertindak yang besar dalam hal berwirausaha. 

4. Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata memiliki nilai intensi 

berwirausaha yang tinggi, artinya mayoritas mahasiswa secara umum 

memiliki niat yang besar untuk memulai suatu usaha baru di masa depan. 

5. Perceived Desirability memiliki pengaruh positif terhadap Intensi 

Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 

angkatan 2016-2018 Universitas Pendidikan Indonesia. 
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6. Perceived Feasibility memiliki pengaruh positif terhadap Intensi 

Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 

angkatan 2016-2018 Universitas Pendidikan Indonesia. 

7. Propensity to Act memiliki pengaruh positif terhadap Intensi Berwirausaha 

Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perceived desirability, 

perceived feasibility, dan propensity to act memiliki pengaruh yang positif 

terhadap intensi berwirausaha mahasiswa. Sehingga dalam meningkatkan intensi 

berwirausaha mahasiswa perlu meningkatkan keinginan yang dirasakan, 

kelayakan yang dirasakan, dan kecenderungan untuk bertindak dalam dirinya. 

Peneliti mengemukan beberapa saran saran untuk meningkatkan perceived 

desirability, perceived feasibility, dan propensity to act mahasiswa terkait 

dengan pembahasan penelitian, yaitu: 

1. Perceived Desirability atau keinginan yang dirasakan mahasiswa 

berdasarkan jumlah skor termasuk dalam kriteria tinggi, namun pada 

indikator sikap antuasias terhadap tantangan baru dan dukungan dalam 

usaha dari orang yang dianggap penting memiliki skor yang paling rendah 

diantara indikator lainnya, sehingga melalui penelitian ini menyarankan 

agar peran orangtua atau orang terdekat ikut mengambil andil dalam 

memotivasi dan mendukung anaknya untuk berwirausaha. Lalu untuk 

satuan pendidikan juga diharapkan dapat memberikan pengajaran-

pengajaran yang mana di dalamnya mengandung unsur C1 (Pengetahuan), 

C2 (Pemahaman), C3 (Penerapan), C4 (Analisis), C5 (Sintesis) dan C6 

(Evaluasi), sehingga mahasiswa atau bahkan siswa bisa lebih termotivasi 

dan memiliki minat yang besar dalam berwirausaha.   
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2. Perceived Feasibility atau kelayakan yang dirasakan mahasiswa 

berdasarkan jumlah skor termasuk dalam kategori tinggi, namun pada 

indikator cukup tahu untuk memulai bisnis dan yakin dapat memperoleh 

dana yang cukup memiliki skor yang paling rendah diantara indikator 

lainnya, sehingga melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan mahasiswa 

dapat menambah pengetahuan dan wawasannya tentang cara bagaimana 

memulai suatu bisnis. Selain itu, peneliti juga mengharapkan selain mulai 

menabung untuk mendirikan usaha di masa depan, mahasiswa juga dapat 

mencari berbagai informasi tentang penyelenggaraan program PKM yang 

dapat diikuti agar memperoleh bantuan dana untuk menjalankan suatu 

usaha.  

3. Propensity to Act atau kecenderungan bertindak pada mahasiswa 

berdasarkan jumlah skor termasuk dalam kategori tinggi, namun pada 

indikator mampu mengatasi hambatan saat memulai usaha memiliki skor 

yang paling rendah diantara indikator lainnya, sehingga melalui penelitian 

ini, peneliti mengharapkan agar mahasiswa lebih aktif dalam mencari 

pengalaman dalam berwirausaha sehingga setiap hambatan dapat 

diminimalisir. 

4. Intensi Berwirausaha pada mahasiswa berdasarkan jumlah skor termasuk 

dalam kategori tinggi, namun pada indikator lungkan waktu belajat tentang 

memulai perusahaan memiliki skor yang paling rendah diantara indikator 

lainnya, sehingga melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar 

mahasiswa dapat mengatur jadwal kegiatan dan dapat meluangkan waktu 

untuk memperdalam ilmu tentang cara memulai suatu usaha.  

5. Untuk meningkatkan intensi berwirausaha dalam diri mahasiswa perlu 

adanya peningkatan juga dari ketiga indikator di atas yaitu Perceived 

Desirability (keinginan yang dirasakan), Perceived Feasibility (kelayakan 

yang dirasakan), dan Propensity to Act (kecenderungan bertindak) dan hal 

tersebut sesuai dengan teori dari Shapero dan Sokol.  
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6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

tentang intensi berwirausaha, selain dilihat perceived desirability 

(keinginan yang dirasakan), perceived feasibility (kelayakan yang 

dirasakan), dan propensity to act (kecenderungan untuk bertindak) bisa juga 

di liat dari faktor-faktor lainnya seperti dari  gender, sosial, ekonomi, 

lingkungan sekitar atau bahkan latar belakang keluarga dll. 

 


