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Abstract: Labor force survey conducted by the Central Bureau of Statistics states unemployment many people come
from Bachelor degree and Diploma which is quite large. One solution to overcome that is to foster the spirit of
entrepreneurship in students and prepare them to become a successful entrepreneur. Attitudes, behavior and knowledge
about entrepreneurship will shape their tendency to open up new ventures in the future. The researchers propose a
model that significantly improve the understanding and prediction of entrepreneurial activities and use the theory
of planned behavior in the entrepreneurial interests of the students studying at the University. The scope of this
research will discuss about the analysis of the influence of attitudes, subjective norms and self-efficacy towards
Entrepreneurship Education Courses that have an impact on entrepreneurial intentions of students of the Faculty
of Economics and Business University of Dian Nuswantoro Semarang. The number of samples in this study is 104
students. The analytical tool used is a two-stage regression analysis using SPSS. From the analysis of research
shows that the attitude does not significantly influence intention Entrepreneurship course. While subjective norms
and self-efficacy significantly influence intention Entrepreneurship courses that have an impact on student
entrepreneurship intentions.

Keywords: theory of planned behavior, entrepreneurship, entrepreneurial intentions

Abstrak: Survei tenaga kerja yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyatakan pengangguran banyak berasal
dari masyarakat bergelar Sarjana dan Diploma yang jumlahnya cukup besar. Salah satu solusi untuk mengatasinya
yaitu dengan menumbuhkan semangat wirausaha pada mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang
wirausahawan yang sukses. Sikap, perilaku dan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan akan membentuk
kecenderungan mereka untuk membuka usaha-usaha baru di masa mendatang. Para peneliti mengusulkan suatu
model yang signifikan memperbaiki pemahaman serta ramalan aktivitas-aktivitas entrepreneurial dan menggunakan
theory of planned behavior dalam mempelajari minat wirausaha para mahasiswa di Universitas. Ruang lingkup
penelitian ini akan membahas tentang analisis pengaruh sikap, norma subyektif dan efikasi diri terhadap Pembelajaran
Mata Kuliah Entrepreneurship yang berdampak pada intensi berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 orang mahasiswa. Alat
analisis yang digunakan adalah analisis regresi dua tahap dengan program SPSS. Dari hasil analisis penelitan
diperoleh bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi mata kuliah Entrepreneurship. Sedangkan
norma subyektif dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap intensi mata kuliah Entrepreneurship yang
berdampak pada intensi mahasiswa berwirausaha.

Kata kunci : teori perilaku perencanaan, pengusaha, intensi berwirausaha.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya jumlah angkatan tenaga kerja

yang ingin memasuki dunia kerja tidak sebanding

dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Salah satu penyebabnya adalah terlampau banyaknya
tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal,
sehingga ketika pekerjaan di sektor formal tidak
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tumbuh dan berkembang, orang tidak berusaha untuk
menciptakan pekerjaan sendiri di sektor
swasta. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya jumlah
pengangguran dan rendahnya pertumbuhan ekonomi
di Indonesia.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dian Nuswantoro (FEB Udinus) yang
mempelajari teori dan praktek ilmu ekonomi khususnya
kewirausahaan, diharapkan memiliki jiwa wirausaha
yang tinggi, sehingga hal ini akan mampu membuka
lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan kondisi
tersebut, maka FEB Udinus diharapkan mampu
menyiapkan mahasiswa untuk menjadi wirausaha
yang unggul agar tidak menggantungkan kerja pada
orang lain, tetapi diperlukan keberanian untuk
membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Untuk
itu FEB Udinus sebagai lembaga yang menjadi salah
satu panutan masyarakat dapat mendorong budaya
berwirausaha. Mahasiswa sebagai komponen
masyarakat yang terdidik, sebagai harapan
masyarakat untuk dapat membuka lapangan
pekerjaan dengan menumbuhkan minat berwirausaha.

Salah satu cara yang dilakukan FEB Udinus
yaitu memasukkan mata kuliah kewirausahaan bagi
mahasiswa. Mahasiswa harus diperkenalkan pada
kewirausahaan dan bagaimana mengaplikasinya
dalam dunia nyata, sehingga setelah mereka lulus dari
bangku perkuliahan mereka diharapkan dapat
berwirausaha sendiri. Di sini peran akademik
perguruan tinggi sangat besar, mereka harus
mengetahui bagaimana minat berwirausaha yang
dimiliki oleh mahasiswanya sehingga akademik
perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa dalam
mengembangkan minat berwirausaha.

Saat ini banyak penelitian mengenai intensi
berwirausaha pada mahasiswa, tetapi sebagian besar
penelitian difokuskan pada personal, situasional atau
faktor kejiwaan, seperti gender, latar belakang
keluarga, sikap berani mengambil resiko, kebutuhan
untuk prestasi, keyakinan diri dan inovatif (Li Wei.,
2006). Banyak literatur saat ini telah memberikan
gambaran aktifitas-aktifitas minat usahawan melalui
pemodelan situasional atau faktor-faktor personal
saja, yang hasilnya kurang memberikan kejelasan dan

prediksi kebenarannya masih rendah. Para peneliti
mengusulkan suatu model yang signifikan
memperbaiki pemahaman serta ramalan aktivitas-
aktivitas entrepreneurial dan menggunakan theory of
planned behavioral Ajzen (TPB) dalam mempelajari
minat wirausaha para mahasiswa di univesitas bisnis
(Krueger et.al.,dalam Li Wei, 2006).

Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diuraikan di atas, maka yang dalam penelitian
ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai
berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Sikap (attitudes
toward) terhadap intensi mahasiswa pada mata
kuliah Entrepreneurship ?

2. Apakah terdapat pengaruh Norma Subyektif
(subjective norms) terhadap intensi mahasiswa
pada mata kuliah Entrepreneurship ?

3. Apakah terdapat pengaruh Efikasi Diri (perceived
behavioral control) terhadap intensi mahasiswa
pada mata kuliah Entrepreneurship ?

4. Apakah terdapat pengaruh intensi mahasiswa pada
mata kuliah Entrepreneurship terhadap intensi
berwirausaha mahasiswa ?

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
FEB Udinus maupun Universitas Dian Nuswantoro
dalam upayanya meningkatkan minat berwirausaha
mahasiswa melalui pembelajaran mata kuliah
kewirausahaan/entrepreneurship, yang sekaligus
membantu pemerintah untuk mengatasi masalah
pengangguran dan kemiskinan.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Theory of Planned Behavior (TPB)

Berdasarkan Theory of Planned Behavior
(TPB) (Ajzen dalam Dharmmesta, 1998) bahwa
sebuah perilaku dengan keterlibatan tinggi
membutuhkan keyakinan dan evaluasi untuk
menumbuhkan sikap, norma subyektif, dan kontrol
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keperilakuan dengan intensi sebagai mediator
pengaruh berbagai faktor-faktor motivasional yang
berdampak pada suatu perilaku.   Keputusan
berwirausaha   merupakan   perilaku dengan
keterlibatan tinggi (high involvement), karena dalam
mengambil keputusan akan melibatkan faktor internal
seperti kepribadian, persepsi, motivasi, pembelajaran
(sikap), faktor eksternal seperti keluarga, teman,
tetangga dan lain sebagainya (norma subyektif).
Kemudian mengukur kontrol keperilakuan yang
dirasakan (efikasi diri) yaitu suatu kondisi bahwa
orang  percaya tindakan itu mudah atau sulit untuk
dilakukan dengan memahami berbagai risiko atau
rintangan-rintangan yang ada apabila mengambil
tindakan tersebut (Ajzen, 2008).

2.1 Pendidikan Kewirausahaan

Indarti et.al., (2008) berpendapat bahwa
pengaruh pendidikan kewirausahaan  selama ini telah
dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting
untuk menumbuhkan dan mengembangkan hasrat,
jiwa dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi
muda. Terkait dengan pengaruh pendidikan
kewirausahaan tersebut diperlukan adanya
pemahaman tentang bagaimana mengembangkan dan
mendorong lahirnya wirausaha muda yang potensial.
Dalam penelitian sebelumnya Indarti et. al., (2008),
juga menyebutkan bahwa keinginan berwirausaha
para mahasiswa merupakan sumber bagi lahirnya
wirausaha-wirausaha masa depan dan menjelaskan
bahwa sikap, perilaku dan pengetahuan mereka
tentang kewirausahaan akan membentuk
kecenderungan mereka untuk membuka usaha-usaha
baru di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Li Wei, (2006)
menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan
mempengaruhi minat para kaum muda untuk menjadi
seorang pengusaha dan dibutuhkan pemahaman
mengenai minat wirausaha  dalam  rangka  untuk
memelihara  potensi  wirausaha  selama  mereka
belajar di universitas. Hasil dari penelitian yang
dilakukan Li Wei, (2006) memperlihatkan bahwa
mahasiswa lebih tertarik dengan bisnis mereka sendiri,
dan menunjukkan lebih dari dua-per tiga (68.4%)
siswa yang diwawancarai ingin memiliki bisnis

sendiri. Scherer et al., (dalam Linan and Chen, 2009)
menjelaskan bahwa secara umum pendidikan juga
akan meningkatkan kepedulian seseorang tentang
adanya pilihan karir kewirausahawan.

2.2 Intensi Berwirausaha

Menurut Wijaya (2008) intensi adalah
kesungguhan niat seseorang untuk melakukan
perbuatan atau memunculkan suatu perilaku tertentu.
Intensi kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses
pencarian informasi yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan pembentukan suatu usaha (Katz dan
Gartner, 1988). Sedangkan Menurut Yanto (1996: 23-
24) intensi wirausaha adalah kemampuan untuk
memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup
serta memecahkan permasalahan hidup, memajukan
usaha atau menciptakan usaha baru dengan kekuatan
yang ada pada diri sendiri. Intensi wirausaha adalah
gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat
sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan
senang karena membawa manfaat bagi dirinya
(Santoso,1993: 19). Intensi berwirausaha yaitu
tendensi keinginan individu untuk melakukan tindakan
wirausaha dengan menciptakan produk baru melalui
peluang bisnis dan pengambilan risiko.

Beberapa penelitian mengenai variabel-
variabel yang mempengaruhi intensi dan perilaku
berwirausaha telah dilakukan. Wijaya (2008)
menemukan bahwa sikap, norma subyektif dan efikasi
diri secara simultan berpengaruh terhadap intensi dan
perilaku berwirausaha. Tjahjono dan Ardi (2008) niat
mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjadi
wirausaha secara simultan dipengaruhi sikap, norma
subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan.
Fishbein dan Azjen (1975) dalam theory of planned
behavior membuktikan bahwa intensi dan perilaku
berwirausaha tidak hanya dipengaruhi oleh sikap,
norma subyektif akan tetapi kontrol perilaku juga
turut mempengaruhi perilaku berwirausaha. Basu dan
Virick (2007) mengadakan penelitian tentang intensi
berwirausaha dengan menguji variabel pendidikan,
orangtua yang sudah memiliki bisnis, pengalaman
bekerja yang diduga dipengaruhi oleh tiga determinan
yang mempengaruhi intensi berwirausaha. Penelitian
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tersebut menunjukkan bahwa variabel pendidikan,
keluarga memiliki hubungan positif terhadap attitudes
toward entrepreneurship, subjective norms, dan
perceived behavioural control  mempengaruhi minat
kewirausahaan mahasiswa.

Faktor keluarga, pengalaman bekerja, dan
pendidikan kewirausahaan akan membentuk attitudes
toward entrepeneurship, subjective norms dan
perceived behavioural control. Sikap terhadap
perilaku (attitudes toward behavioral) adalah
perasaan negatif atau positif seorang individu untuk
melaksanakan sesuatu. Norma sosial subyektif (social
norms) adalah persepsi individu mengenai apakah
seseorang perlu berfikir mengenai perilaku yang harus
dilaksanakan. Persepsi pengendalian perilaku
(perceived behavioral control/PBC) adalah persepsi
seseorang mengenai seberapa sulit atau mudah untuk
melaksanakan suatu perilaku. Kontek PBC memiliki
pengertian yang hampir sama dengan konteks
keyakinan diri (self efficacy) yaitu keyakinan
seseorang akan kemampuan dirinya untuk
melaksanakan tugas pada tingkat tertentu dalam
kinerjanya.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Mahasiswa
Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Dian
Nuswantoro Semarang (FEB Udinus). Populasi

tujuan penelitian yang hendak dicapai yang
berhubungan dengan intensi berwirausaha, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah :

H
1
 : Sikap (attitudes toward) berpengaruh signifikan

terhadap intensi mahasiswa pada mata
kuliah Entrepreneurship

H
2
 : Norma Subyektif (subjective norms)

berpengaruh signifikan terhadap intensi
mahasiswa pada mata kuliah Entrepreneurship

H
3
 : Efikasi Diri (perceived behavioral control)

berpengaruh signifikan terhadap intensi
mahasiswa pada mata kuliah entrepreneurship

H
4
 : intensi mahasiswa pada mata kuliah

Entrepreneurship berpengaruh signifikan
terhadap intensi berwirausaha mahasiswa

Berdasarkan uraian teoritis pada bab
sebelumnya berikut ini dikemukakan suatu
kerangka konseptual berupa desain penelitian yang
berfungsi sebagai penuntun untuk memudahkan
memahami alur berpikir dalam penelitian ini.
Gambar 1 berikut ini menggambarkan model
penelitian :

penelitian ini adalah Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi
dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro semester 6
ke atas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
mahasiswa tersebut telah menyelesaikan mata kuliah
Dasar Entrepreneurship, Start up Business dan En-
trepreneurship Lanjut) yang berjumlah 929 dengan
perincian pada tabel 1 sebagai berikut :

Gambar 1: Model Penelitian
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3.2 Sampel Penelitian

Data yang akan dikumpulkan berupa data
primer yang diperoleh dari jawaban responden
terhadap kuesioner yang disebarkan. Sampel
penelitian ini adalah mahasiswa FEB Universitas
Dian Nuswantoro yang terpilih sebagai obyek
penelitian. Pengambilan responden dalam penelitian
ini menggunakan pengambilan sampel purposive
random sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan
berdasarkan kriteria tertentu yaitu mahasiswa FEB
Universitas Dian Nuswantoro semester 6 ke atas yang
telah mengambil mata kuliah dasar Entrepreneurship,
Start up Business dan Entrepreneurship Lanjut.

Keterangan :

1.SKP1  : Sikap (X
1
)

2.NS2    : Norma Subyektif (X
2
)

3.ED3    : Efikasi Diri (X
3
)

4.MKE4 : Intensi MK Entrepreneurship (Y
1
)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh
persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y
1
 = 3,601 - 0,007X

1 
+ 0,037X

2 
+ 0,075X

3

dimana :
Y

1
= Pembelajaran mata kuliah

Entrepreneurship

Tabel 1: Jumlah Mahasiswa Semester 6 s.d 8 FEB

Responden dipilih sebanyak 100 responden.

3.3 Analisis Regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap
variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari
setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas
yang akan mempengaruhi variabel terikat. Analisis
regresi berganda yang digunakan digunakan adalah
model regresi simultan (regresi dua tahap) (Ferdinand,
2013). Model Regresi Dua Tahap dengan rumus pada
tabel 2 sebagai berikut :

Y
2

= Intensi berwirausaha
mahasiswa

X
1

= Sikap
X

2
= Norma subyektif

X
3

= Efikasi diri
b

0
= Konstanta

b
1
,
 
b

2
, b

3
, b

4
, b

5
 = Koefisien regresi variabel

e = Variabel pengganggu

3.4 Analisis Regresi 2

Berdasarkan analisis dengan program SPSS
16 for Windows diperoleh hasil regresi ke 2 seperti
terangkum pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 2: Hasil Regresi Berganda
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Tabel 3: Hasil Analisis Regresi 2

Keterangan :

IB5 : Intensi Berwirausaha

Berdasarkan tabel di atas diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut:

Y
2
 = -2,426 + 1,559Y

1

5. PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Sikap Terhadap Intensi Mata
Kuliah Entreprenurship

Dari hasil analisis terhadap mahasiswa FEB
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, bahwa
variabel sikap berpengaruh negatif tetapi tidak
signifikan terhadap intensi Mata Kuliah
Entrepreneurship. Sikap adalah tingkatan evaluasi
individu dalam menilai apakah menjadi seorang
usahawan itu menguntungkan (positif) atau
merugikan (negatif). (Ajzen and Kolvareid dalam
Linan and Chen, 2006). Indikator yang berkontribusi
terhadap sikap adalah tertarik dengan peluang usaha,
artinya bahwa mahasiswa akan berminat untuk
berwirausaha bila ada peluang usaha yang didukung
dengan memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung
jawab, berpikir kreatif dan inovatif, suka menghadapi
risiko & tantangan, serta pandangan positif terhadap
kegagalan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Andikas dan
Majid (2012), Lestari dan Wijaya (2012), dan

Isabella, T (2010) yang menyatakan bahwa sikap
berpengaruh signifikan terhadap intensi
berwirausaha.

5.2 Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Intensi
Mata Kuliah Entreprenurship

Dari hasil analisis terhadap mahasiswa FEB
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, bahwa
variabel norma subyektif berpengaruh positif dan
signifikan terhadap intensi Mata Kuliah
Entrepreneurship. Norma subyektif adalah ukuran
tekanan sosial untuk menentukan apakah perilaku
berwirausaha tersebut perlu dilakukan atau tidak.
Norma sosial subyektif tersebut mengacu pada
persepsi kelompok tertentu “reference people” yang
menyetujui atau tidak keputusan seseorang untuk
menjadi pengusaha (Ajzen dalam Linan and Chen
2006).  Indikator yang memberikan kontribusi
terhadap variabel norma subyektif yang mendorong
minat mahasiswa untuk berwirausaha adalah
dukungan peran keluarga. Hasil penelitian faktor
keluarga berperan penting terhadap minat mahasiswa
untuk berwirausaha. Selain itu dukungan dari orang
yang dianggap penting bisa dari hubungan keluarga
maupun orang yang sudah berpengalaman, dukungan
teman yang biasanya dalam bentuk kerjasama modal
untuk memasuki dunia usaha, dukungan dari
pengusaha yang sukses yang memberikan inspirasi
dan semangat kepada mahasiswa dan dukungan dari
dosen selama kuliah.

Hasil penelitian berbeda dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Isabella (2010),
Lestari dan Wijaya (2012), dan Andika & Majid
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(2012) yang menyatakan bahwa norma subyektif
berpengaruh tidak signifikan terhadap intensi
berwirausaha.

5.3 Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Intensi Mata
Kuliah Entreprenurship

Dari hasil analisis terhadap mahasiswa FEB
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, bahwa
variabel efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan
terhadap intensi Mata Kuliah Entrepreneurship.
Efikasi diri adalah persepsi kepercayaan seseorang
terhadap kemampuannya (apakah sulit atau mudah)
untuk menjadi seorang pengusaha. (Ajzen dalam
Linan and Chen 2006).

Indikator yang memberikan kontribusi
terhadap variabel efikasi diri yang mendorong minat
mahasiswa untuk berwirausaha adalah kepercayaan
diri mampu mengelola usaha, memiliki keyakinan
yang teguh dan kemampuan memulai usaha. Karena
untuk menjadi wirausaha harus berani mencoba
sehingga kepercayaa diri sangat penting untuk
memulai usaha. Sedangkan indikator yang
berkontribusi rendah pada efikasi diri adalah
kematangan mental dalam memulai usaha. Untuk
berbisnis kematangan mental bisa diperoleh dengan
melakukan bisnis itu sendiri, sehingga semakin
matang mental orang bila sudah berpengalaman.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Lestari dan Wijaya (2012),
dan Andika & Majid (2012) serta Ganefi et al.,
(2012), tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian Isabella (2010).

5.4 Pengaruh Intensi Mata Kuliah
Entrepreneurship Terhadap Intensi
Berwirausaha

Dari hasil analisis terhadap mahasiswa FEB
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, bahwa
variabel intensi MK Entrepreneurship berpengaruh
positif dan signifikan terhadap intensi berwirausaha.
Dari hasil penelitian ini mencerminkan bahwa
pendidikan kewirausahaan sangat penting dalam
mendorong minat mahasiswa berwirausaha.

Pendidikan kewirausahaan ini penting karena
memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk
menjadi seorang wirausaha itu lebih baik daripada
menjadi karyawan sebagai wujud aktualisasi potensi
diri. Selain itu mahasiswa mulai terbuka midsetnya
bahwa lebih baik berwirausaha daripada bekerja pada
orang lain dan memperoleh pendapatan yang lebih
baik.

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN
IMPLIKASI

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dengan mengevaluasi hasil analisis regresi, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sikap
terhadap intensi mata kuliah Entrepreneurship.

2. Ada pengaruh yang signifikan antara norma
subyektif terhadap intensi mata kuliah
Entrepreneurship.

3. Ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri
terhadap intensi mata kuliah Entrepreneurship.

4. Ada pengaruh yang signifikan antara intensi mata
kuliah Entrepreneurship dengan intensi
berwirausaha

6.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, dapat
dikemukakan saran yang sekiranya dapat membantu
dan bermanfaat bagi Universitas Dian Nuswantoro
Semarang sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pelaksanaan
pendidikan kewirausahaan perlu mendapat
perhatian serius dari Universitas Dian
Nuswantoro dan pemerintah serta lembaga
pendidikan lain mengenai bagaimana metode
pengajaran, kurikulum, kompetensi dosen, dan
lamanya waktu belajar sehingga dapat
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menstimulasi minat berwirausaha pada
mahasiswa.

2. Pandangan-pandangan negatif yang ada pada
masyarakat terhadap wirausaha dapat dihilangkan
sehingga minat mahasiswa untuk berwirausaha
menjadi tinggi dan memunculkan banyak young
entrepreneur.

3. Untuk penelitian berikutnya, peneliti menyarankan
agar perlu dilakukan kajian mendalam mengenai
faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
minat berwirausaha pada mahasiswa tidak hanya
faktor internal tetapi juga faktor eksternal
misalnya faktor demografis seperti gender,
pengalaman kerja, faktor dukungan keluarga dan
pekerjaan orang tua.

4. Sampel penelitian hanya menggunakan mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian
Nuswantoro dengan menggunakan metoda
purposive sampling, sehingga hasil penelitian
tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk setiap
perusahaan di Indonesia. Penelitian selanjutnya
diharapkan bisa menggunakan semua fakultas dan
menambah jumlah perguruan tinggi.
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