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V. KESIMPULAN  DAN  IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Semua faktor yang terdiri dari harga diri, tantangan pribadi, keinginan 

menjadi bos, inovatif dan kreatif, kepemimpinan, fleksibilitas, keuntungan, 

lingkungan sosial, lingkungan teknologi dan modal dikelompokan ke dalam 

tiga faktor yaitu faktor pertama yang diberi nama ambisi dan lingkungan 

teknologi, terdiri dari tantangan pribadi, inovatif dan kreatif, kepemimpinan 

dan lingkungan teknologi. Faktor kedua yang diberi nama kemandirian, 

terdiri dari harga diri, keinginan menjadi bos, fleksibilitas dan keuntungan. 

Faktor ketiga yang diberi nama lingkungan sosial dan modal, terdiri dari 

lingkungan sosial dan modal. Semua faktor yang dikelompokan ke dalam tiga 

faktor merupakan faktor-faktor yang menumbuhkan minat wirausaha. Jadi 

apabila pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman 

ingin menumbuhkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa bisa 

memerhatikan semua kelompok faktor dari kelompok faktor pertama, kedua 

dan ketiga sebagai bahan acuan untuk merumuskan metode atau konsep 

program untuk mahasiswa. 

B. Implikasi 

1. Implikasi manajerial 

Pihak fakultas sebaiknya memperhatikan faktor yang diteliti dan 

menerapkannya dalam pembentukan program kegiatan atau materi mata 
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kuliah yang akan dijalani atau ditempuh oleh mahasiswa. Berikut adalah 

hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak fakultas:   

a. Membuat program pendampingan kewirausahaan bagimahasiswa 

yang memungkinkan mahasiswa mendapat pengalaman 

berwirausaha yang terkonsep. 

b. Pihak Fakultas dapat mengarahkan dan membantu dalam masalah 

relasi ataupun akses dalam modal yang dapat memicu minat 

mahasiswa dalam berwirausaha. 

2. Implikasi  teoritis 

Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  ini,  penulis memberikan  

tambahan  bahwa  untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk 

melanjutkan hasil penelitian ini dengan analisis regresi agar  penelitian  

selanjutnya  dapat  disusun  dengan  lebih  sempurna. 

C. Keterbatasan  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini masih ada kekurangan dan kelemahan, 

meskipun peneliti sudah berusaha secara maksimal untuk dapat membuat 

penelitian ini bisa sempurna. Selain  itu  penulis  mempunyai  keterbatasan  

dalam  melakukan  penelitian  yang  nantinya  diharapkan  dapat  dilanjutkan  

untuk  penelitian  selanjutnya.  Diantara  keterbatasan  tersebut  aspek 

pembentuk yang hanya sepuluh masih dirasa kurang untuk membentuk suatu 

faktor. Faktor-faktor yang dianalisis sebagian besar merupakan faktor 

internal, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor 
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eksternal untuk diteliti seperti faktor demografis atau faktor informasi dan 

jaringan sosial. 

Penelitian ini menggunakan analisis faktor saja namun belum 

dilanjutkan ke analisis lainnya, seperti analisis regresi untuk melihat pengaruh 

dari setiap faktor tersebut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


