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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian tentangPengaruh Efikasi Diri 

dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha pada 

Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri 

Jakarta, peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu: 

1. Efikasi Diri memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwirausaha, hal 

ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi variabel efikasi diri sebesar 

5,901 > ttabel 1,659 yang artinya apabila efikasi diri mengalami 

peningkatan, maka intensi berwirausaha juga akan meningkat, begitu pun 

sebaliknya. 

2. Pendidikan Kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap intensi 

berwirausaha, hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi variabel 

pendidikan kewirausahaan sebesar 9,585 > ttabel 1,659 yang artinya apabila 

pendidikan kewirausahaan memiliki nilai tinggi, maka intensi 

berwirausaha juga akan meningkat, begitu pun sebaliknya. 

3. Efikasi Diri dan Pendidikan Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 

Intensi Berwirausaha, hal ini dapat dilihat melalui uji F dimana Fhitung 

sebesar 58,526 lebih besar daripada Ftabel sebesar 3,08, sehingga dapat 

diartikan pula bahwa efikasi diri dan pendidikan kewirausahaan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap intensi berwirausaha.
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, implikasi yang didapat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Efikasi diri terbukti mempengaruhi intensi berwirausaha mahasiswa 

Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. 

2. Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap intensi 

berwirausaha mahasiwa administrasi perkantoran Universitas Negeri 

Jakarta.. 

3. Efikasi dan Pendidikan Kewirausahaan berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa Adiministrasi Perkantoran ini telah di buktikan 

dengan penelitian di atas. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dijabarkan diatas, 

maka peneliti memberikan saran dan diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat, antara lain: 

1. Bagi pihak kampus ataupun dosen, dapat diharapkan agar dapat 

meningkatkan kualitas dalam mengembangkan kewirausahaan pada 

mahasiswa. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dan pihak kampus 

berupaya lebih meningkatkan pendidikan kewirausahaan. Kampus dapat 

meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran kewirausahaan dengan 

lebih kreatifitas. 
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3. Bagi para peneliti yang ingin meneliti mengenai intensi berwirausaha, 

diharapkan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi 

berwirausaha agar peneliti selanjutnya lebih bermanfaat dan menambah luas 

ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


