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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di bab sebelumnya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa berwirausaha dapat diambil 

beberapa kesimpulan : 

Mempengaruhi informan dalam berwirausaha ialah: 

Faktor Interen 

 Dari delapan informan menyimpulakn bahwa faktor interen yang sangat 

berpengaruh dalam berwirausaha ialah berani mengambil resiko. Keberanian 

mengambil resiko dalam berwirausaha sangat penting, mahasiswa Universitas 

Lampung selalu menekankan tidak ada usaha yang selalu berjalan dengan 

kemauan sendiri bahkan berwirausaha bisa saja tidak mempunyai keuntungan 

sama sekali. Disini mahasiswa yang berwirausaha selalu berani mengambil 

resiko-resiko saat mereka mulai berwirausaha. Akan tetapi mahasiswa selalu 

yakin dengan inovasi-inovasi baru yang mereka buat untuk berwirausaha. 

 

Faktor Eksteren 

Ada pun kesimpulan dari delapa informan faktor eksteren yang sangat 

mempengaruhi mahasiswa Universitas Lampung berwirausaha ialah ekonomi. 

Mahasiswa yang sudah berwirausaha dan baru ingin memulai wirausaha karena 

adanya keinginan keuntungan yang didapat karena itu berwirausaha menarik 

mahasiswa karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan 

menghasilkan tambahan mahasiswa pun tidak selalu bergantung kepada orang tua. 
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Dengan berwirausaha mahasiswa mengisi waktu luang perkuliahan dengan 

aktivitas-aktivitas positif. Atas dasar itu mahasiswa tertarik akan berwirausaha 

karena bertujuan ke hal-hal yang positif. 

 

Alasan informan dalam berwirausaha ialah: 

Melestarikan tapis budaya Lampung di kalangan anak muda, agar anak muda 

peduli akan budaya daerah sendiri. Oleh karena itu tapis Lampung di jadikan 

inovasi agar bisa memakai dalam keseharian. 

Melihat peluang di lingkungan sekitar dalam berwirausaha adalah salah satu 

alasan mengapa informan berwirausaha. Karena berwirausaha yang menjanjikan 

di dukung oleh lingkungan sekitar. 

Mengisi waktu luang dan penghasilan tambahan, informan sadar akan jadwal 

perkuliahan yang mempunyai banyak waktu luang. Menjadikan berwirausaha 

sebagai salah satu mengisi waktu luang dengan hal positif. 

Belajar untuk mencari penghasilan sendiri, karena mahasiswa tidak mau terus-

menerus tergantung kepada orang tua. Dengan berwirausaha mendapatkan 

penghasilan tanpa harus membebani orng tua. 

Mencari pengalaman baru dan tertarik dalam berwirausaha. Dengan berwirausaha 

kita akan dihadapi dengan berbagai situasi yang ada menjadikan semua itu 

pengalaman yang tidak bisa dipelajari, dengan itu mahasiswa tertarik dalam 

berwirausaha. 

Hobi yang di jadikan penghasilan, membuat berjalan nya wirausaha semakin 

menarik untuk dijalani.  
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B. Saran 

 

Kesuksesan merupakan impian setiap mahasiswa, tapi apakah kita sudah berusaha 

dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesukseaan tersebuat. Kesuksesaan 

tidak akan pernah datang dengan sendirinya kepada kita dan untuk menjadi 

seorang yang sukses itu tidak mudah. Jadi kitalah yang harus bertindak dan 

berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk 

mencapai kesuskseaan tersebut. Mengapa mahasiswa meminta pekerjaan kepada 

orang lain sedangkan mahasiswa sendiri bisa menciptakan lapangan kerja. 

Tetapi sebagian besar mahasiswa cenderung memilih minat yang relative rendah 

terhadap wirausaha. Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

Mahasiswa harus menyadari penting nya dari berwirausaha agar jiwa 

berwirausaha itu dapat tumbuh dalam diri mahasiswa. 

Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan berwirausaha yang sudah 

dijalankan, mahasiswa yang sudah berhasil dalam berwirausaha harus mampu 

mempertahankan nya. Dalam berwirausaha pun mahasiswa harus berfikir inovatif 

untuk mengamati peluang yang ada di lingkungan, mengembangkan wirausaha  
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lain jadi tidak hanya puas dalam wirausaha yang sudah dijalankan melainkan 

selalu berfikir apa lagi yang ada peluang untuk berwirausaha. Karena dalam dunia 

berwirausaha, konsumen menuntut untuk terus mengikut perkembangan yang ada 

di lingkungan. 

 


