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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh 

dukungan akademik dan dukungan sosial terhadap niat Mahasiswa 

STMIK Bandung menjadi technopreneur, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Persepsi mahasiswa STMIK Bandung mengenai niat untuk 

menjadi technopreneur secara keseluruhan cukup baik 

sebagian besar dari mereka sudah mempunyai keinginan untuk 

memiliki usaha sendiri dan ingin memiliki pendapatan sendiri 

dengan menjadi technopreneur.  

b. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari dukungan 

akademik terhadap niat mahasiswa STMIK Bandung untuk 

menjadi technopreneur. Artinya semakin tinggi dukungan 

akademik maka akan meningkatkan niat mahasiswa STMIK 

Bandung untuk menjadi technopreneur. Begitu juga 

sebaliknya dukungan akademik yang diberikan rendah maka 

niat mahasiswa STMIK Bandung untuk menjadi 

technopreneur menjadi rendah pula. 

c. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari dukungan 

sosial terhadap niat mahasiswa STMIK Bandung untuk 
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menjadi technopreneur. Artinya semakin tinggi dukungan 

sosial maka akan meningkatkan niat mahasiswa STMIK 

Bandung untuk menjadi technopreneur. Begitu juga 

sebaliknya dukungan sosial yang diberikan rendah maka niat 

mahasiswa STMIK Bandung untuk menjadi technopreneur 

menjadi rendah pula. 

 

5.2 Saran 

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini yaitu 

terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa STMIK Bandung 

masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan 

perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi rumpun keilmuan 

sistem informasi guna menghasilkan Technopreneur di bidang 

teknologi informasi sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan STMIK 

Bandung  

Penelitian ini menunjukkan bahwa niat mahasiswa STMIK 

Bandung untuk menjadi technopreneur dipengaruhi oleh dukungan 

akademik dan dukungan sosial, maka dapat penulis ajukan saran - 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi pihak STMIK Bandung, dukungan akademik terbukti 

mempengaruhi niat mahasiswa STMIK Bandung menjadi 

technopreneur, dan tak kalah pentingnya juga keterlibatan 

Dosen dan Alumni STMIK Bandung dalam memberikan 

dukungan sosial terbukti mempengaruhi niat mahasiswa 

STMIK Bandung menjadi technopreneur sehingga hal ini 
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harus menjadi perhatian STMIK Bandung untuk dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan akademik 

maupun meningkatkan peran kebersamaan Alumni STMIK 

Bandung dan Dosen dalam meningkatkan dukungan sosial, 

sehingga dapat menghasilkan sarjana technopreneur di bidang 

teknologi informasi, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan 

STMIK Bandung  

b. Bagi penelitian berikutnya penulis menyarankan agar dapat 

menggunakan variabel lain yang belum digunakan dalam 

penelitian ini, seperti dukungan pendidikan kewirausahaan, 

dimana STMIK Bandung telah menjadikan Kewirausahaan 

sebagai salah satu mata kuliah, atau dukungan lingkungan 

usaha sehingga dapat diperoleh faktor-faktor lain yang dapat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mahasiswa 

menjadi technopreneur. 


