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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara efikasi diri dengan intensi berwirausaha pada 

mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri maka 

semakin tinggi intensi berwirausaha pada mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah 

efikasi diri maka semakin rendah intensi berwirausaha pada mahasiswa. Adanya efikasi 

diri yang tinggi membuat mahasiswa memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa 

melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin, sehingga menunjukkan tekad 

berwirausaha dengan antusias mencari informasi untuk memulai usahanya. Lain 

halnya, efikasi diri yang rendah membuat mahasiswa merasa takut terhadap kegagalan 

untuk menghadapi lingkup usaha yang dinamis, ketakutan tersebut menjadikan 

mahasiswa tidak memiliki komitmen dan sulit mengambil sikap untuk memulai 

usahanya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi subjek  

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

menumbuhkan intensi berwirausaha melalui peran dari efikasi diri dengan cara 

yakin terhadap diri sendiri untuk memulai usaha yaitu mencari informasi tentang 

berwirausaha, tidak takut kegagalan, dan modal bukanlah sebuah halangan untuk 

menjadi wirausaha, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan intensi berwirausaha 

bagi mahasiswa. 

2. Bagi pihak kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

Pihak kampus sebaiknya lebih memperhatikan intensi berwirausaha pada 

mahasiswanya dengan memberikan kepercayaan bahwa mahasiswa bisa menjadi 

wirausaha yang sukses. Hal tersebut bisa terwujud dengan penyediaan tempat agar 

mahasiswa bisa menjual produknya, memberikan informasi maupun kegiatan 

wirausaha yang lebih mendalam seperti seminar, dan mewajibkan mahasiswa 

mengikuti kelas praktek kewirausahaan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai 

sumber data empiris bagi kampus untuk merancang program intervensi dalam hal 

efikasi diri untuk peningkatan intensi berwirausaha pada mahasiswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor lainnya seperti faktor norma subjektif dan pendidikan. Peneliti 

selanjutnya juga diharapkan menggunakan literatur yang terbaru agar 
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penerapannya lebih mengikuti perkembangan zaman karena penelitian ini masih 

menggunakan referensi lama dimana besar kemungkinan referensi tersebut kurang 

dapat diterapkan dimasa sekarang. Penelitian ini juga masih memiliki kelemahan 

yaitu peneliti melakukan penelitian pada saat ujian menjelang libur akhir semester, 

sehingga peneliti kesulitan menemukan subjek dan tidak dapat mengamati proses 

pengisian skala secara langsung karena menggunakan alat bantu Google Form. 

Disisi lain, Google Form juga menjadi kelebihan dalam proses penelitian ini kerena 

subjek dapat mengisi skala tanpa harus bertemu langsung dengan peneliti dan bisa 

mendapatkan subjek dengan jumbah yang lebih besar. 
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