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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil hipotesa dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan 

yang didapatkan adalah sebagai berikut.  

1. Sikap Entrepreneurship mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Niat Ber-Entrepreneur masyarakat Atsabe. Jika Sikap entrepreneurship 

meningkat maka niat ber-entrepreneur juga akan meningkat. Sikap 

entrepreneurship ini secara tidak langsung terbentuk dari tuntutan budaya. 

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya tuntutan tradisi budaya 

yang mengharuskan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, membuat orang-

orang Atsabe harus mengambil sikap dalam berperilaku. Dalam hal ini 

sikap yang diambil oleh orang Atsabe adalah keputusan berwirausaha. 

2. Norms Subjective mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Niat Ber-

Entrepreneur masyarakat Atsabe. Jika Norms Subjective meningkat maka 

Niat Ber-Entrepreneur juga akan meningkat. Dapat dijelaskan bahwa 

Atsabe adalah satu daerah di Timor Leste yang penduduknya sebagian 

memiliki jiwa entrepreneurship, hal tersebut didukung oleh hasil analisis 

yang didapatkan pada penelitian ini bahwa norma subjektif mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap niat entrepreneur masyarakat Atsabe. 

Pengruh norma subjektif terhadap Masyrakat Atsabe secara tidak langsung 

juga terjadi ketika diadakan ritual adat dimana terjadi persaingan dalam 

pemberian materi berupa Sapi, Kerbau, Kambing maupun sejumlah uang. 

Pengaruh yang didapatkan tersebut adalah pengaruh positif, karena tidak 
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mau dilecehkan atau dipermalukan maka orang Atsabe harus memiliki 

jalan keluar yaitu dengan memiliki satu usaha. 

3. Perceived Behavior Control mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Niat Ber-Entrepreneur masyarakat Atsabe. Jika Perceived Behavior 

Control meningkat maka Niat Entrepreneur juga akan meningkat. Dapat 

dijelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dirasakan adalah salah satu 

faktor yang menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan yang 

dimaksud. Dalam hal ini tindakan tersebut adalah kewirausahaan. 

Pengaruh kontrol perilaku ini tercermin dari tindakan yang diambil untuk 

mencapai kesuksesan dan pengaruh yang didapatkan tersebut adalah 

pengaruh positif. Fakta penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya 

kontrol perilaku yang baik, orang Atsabe bisa memiliki niat ber- 

entrepreneur sehingga mampu mengambil keputusan entrepreneur. 

Contoh konkret mengenai kontrol perilaku orang Atsabe muncul ketika 

adanya ritual tradisi dimana pada acara adat tersebut terdapat tanggung 

jawab material yang cukup banyak, namun karena mereka mampu 

mengendalikan perilaku, maka tuntutan budaya ini tidak menjadi masalah 

sebab mereka memiliki perilaku ber-entrepreneur sebagai  jalan keluar 

untuk mengatasinya.  

4. Niat Ber-Entrepreneur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Behavior UMKM masyarakat Atsabe. Jika Niat Entrepreneur meningkat 

maka Behavior UMKM masyarakat Atsabe juga akan meningkat. 

Penjelasan mengenai pengaruh tersebut didukung oleh hasil analisis yang 

didapatkan, bahwa niat entrepreneur mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengaruh yang 
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didapatkan tersebut adalah pengaruh positif. Contoh konkret mengenai 

munculya niat ber-entrepreneur yang terjadi di Atsabe karena adanya 

tekanan budaya, sebab karena tuntutan budaya tersebut membentuk 

sikap, dan kontrol perilaku yang tinggi. Kemudian untuk variabel perilaku 

yang dimiliki oleh masyarakat Atsabe juga mempunyai tingkat yang tinggi. 

Dengan demikian diketahui bahwa pada lingkungan masyarakat Atsabe 

niat ber-entrepreneurship yang dimiliki tersebut mempengaruhi perilaku 

orang Atsabe untuk melakukan tindakan kewirausahaan.  

5. Perceived Behavior Control mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Behavior UMKM masyarakat Atsabe. Jika Perceived Behavior Control 

meningkat maka Behavior UMKM masyarakat Atsabe juga akan 

meningkat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kontrol keperilakuan yang 

dirasakan adalah salah satu faktor yang menunjukkan mudah atau sulitnya 

melakukan tindakan yang dimaksud. Dalam hal ini tindakan tersebut adalah 

kewirausahaan. Oleh karena itu kontrol perilaku entrepreneur dalam hal ini 

merupakan suatu persepsi yang dimiliki oleh seorang individu tentang 

mudah atau sulitnya individu dalam melakukan perilaku yang berkaitan 

dengan kewirausahaan. Contoh konkret bagaimana orang Atsabe dapat 

mengendalikan persepsi perilaku adalah, dengan mimilih jalan keluar 

dalam menjawab tuntutan kehidupan berbudaya secara positif. Sikap 

positif ini ditunjukkan dengan mengambil keputusan berwirausaha 

sehingga tanggung jawab terhadap tradisi budaya dapat dilaksanakan 

dengan bangga. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kontrol perilaku 

entrepreneur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengaruh yang didapatkan tersebut 
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adalah pengaruh positif. Selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif yang 

dilakukan juga diketahui bahwa variabel perilaku yang dimiliki oleh 

masyarakat Atsabe juga mempunyai tingkat yang tinggi. Dengan demikian 

diketahui bahwa pada lingkungan masyarakat Atsabe kontrol perilaku 

entrepreneur yang dimiliki tersebut mempengaruhi perilaku orang Atsabe 

untuk melakukan tindakan kewirausahaan sehingga dengan adanya 

Kontrol perilaku kewirausahaan yang tinggi maka perilaku tersebut juga 

tinggi.  

6.2. Saran 

1. Saran Bagi Pemerintah Dalam Membentuk Sikap Entrepreneurship 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

pemerintah dapat meningkatkan sikap entrepreneurship, masyarakat  Timor 

Leste dengan mengadakan lokakarya, Simposium dan seminar yang berbau 

ENTREPRENEURSHIP bagi masyarakat Timor Leste pada umumnya serta 

masyarakat Atsabe pada khususnya. Dapat dijelaskan bahwa peranan 

pemerintah dalam pembentukan sikap entrepreneurship ini sangat tinggi, 

khususnya bagi wilayah-wilayah di Timor Leste yang masyarakatnya 

memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi seperti Atsabe, Baguia dan 

Quelecai serta Timor Leste secara keseluruhan. 

Lokakarya, Simposium dan seminar ini perlu menghadirkan akamedisi dan 

praktisi entrepreneur dari Timor Leste maupun dari Luar Negeri, hal tersebut 

diperlukan untuk meningkatkan perilaku beriwirausaha masyarakat. Karena 

berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, dilihat dari beberapa aspek 

berikut: 
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a. Tingkat penganguran 

Dengan pembentukan sikap etrepreneurship pada masyarakat dapat 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berwirausaha sehingg membantu 

pemerintah mengurangi angka penganguran yang saat ini sebesar 11% dari 

usia produktif. Sebab pengangguran dapat menyebabkan pendapatan pajak 

pemerintah berkurang yang akan berdampak terhadap pertumbuhan 

pembangunan ekonomi Timor Leste.  

Alternatif dalam megatasi pengangguran di Timor Leste adalah dengan 

memberdayakan masyarakat melalui program entrepreneurship.  

b. Kontribusi pajak kepada Negara 

  Pada periode 2012 hingga 2015 pendapatan pemerintah yang bersumber 

dari pajak UMKM sebesar $198,072,270.05 (seratus Sembilan puluh delapan 

juta tujuh puluh  dua ribu dua ratus tujuh puluh dollar lima cen) (Sumber 

Departemen Perpajakan TLS. Lihat halaman: 19). Merujuk pada pendapatan 

pemerintah tersebut peneliti mengusulkan agar pemerintah memberikan 

prioritas terhadap suatu pelatihan pembentukan sikap entrepreneurship 

melalui SEPFOPE bagi pelaku UMKM yang sudah berjalan agar bisa 

meningkatkan pendapatan dan bagi para pemuda-pemudi agar tidak hanya 

megharapkan ketersediaan lapangan kerja dari pemerintah namun mampu 

menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri maupun orang lain. 

c.  Bekerja Secara Terpadu Dalam Menghasilkan Pedapatan Negara  

Berhubung pedapatan Pemerintah tersebut diatas peneliti menyarankan  

perlu adanya satu kerjasama yang baik antara intansi Pemerintah, dalam hal 

ini kedua instansi yang berhubungan dengan aktifitas entrepreneurship 

(Departemen Perpajakan dan Departemen Perdagangan Dalam Negeri) agar 
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bersinergi sehingga bisa meningkatkan pendapatan kas Negara dari sumber 

pajak. 

2. Saran Bagi Universitas Dalam Meciptakan Norms Subjective 

Norms Subjective yang terjadi di Atsabe terbukti mempengaruhi niat ber-

entrepreneur dan behavior entrepreneur masyarakatnya, padahal bila 

disimak pengaruh tersebut berdasarkan pembentukan alam (design by 

nature), fakta penelitian menunjukan bahwa bahkan yang tidak 

berpendidikan pun sukses dalam ber-entrepreneur, berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, penelti menyarankan agar lembaga pendidikan mampu: 

a. Merubah pola pikir (mindset) dari pencari kerja menjadi pencipta kerja 

b. Menerapkan matakuliah terapan entrereneurship yang mengharuskan 

setiap mahasiswa mampu berniaga, berkreasi, berinovasi dan 

berkompetisi dalam menjual dan menhasilkan produk. Baik itu produk 

jadi, imitasi, maupun produk baru. 

c. Mengharuskan mahasiswa mencapai target-target yang telah dirancang 

baik secara perorangan maupun secara kelompok. Target-target yang 

dimaksud disini adalah: 

a) Mampu memahami karakter entrepreneurship. 

b) Mampu mengambil sikap dalam ber-entrepreneur (attitude 

entrepreneurship) 

c) Mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis (norms 

subjective) dan mengikuti, memodifikasi, mengimitasi, 

berinovasi, dan berkreasi. 
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d) Mampu mengendalikan diri dalam berperilaku (perceived 

behavior control) sehingga menghasilkan keputusan ber-

entrepreneur. 

e) Sudah memiliki niat ber-entrepreneur. 

f) Dapat mengambil keputusan dalam ber perilaku 

entrepreneurship. 

Target-target ini harus dirancang melalui satu model pembelajaran 

yang komprehensif. 

3. Saran Bagi Kalangan Pengusaha Timor Leste Dalam Megendalikan 

Persepsi Perilaku (perceived behavior control). 

Pemerintah Timor Leste setiap tahun anggaran selalu meanggarankan rata-

rata 1,5 miliar dolar untuk program pembanggunan nasional pada semua 

bidang. Tentunya proyek-proyek ini diklasifikasikan sesuai nilai (value) 

proyek yang akan dikerjakan, dalam proses pembangunan tersebut tidak 

terlepas dari kontraktor-kontraktor Timor Leste, namun fakta menunjukan 

bahwa sejak pemerintahan konstitusi ke empat (4) pimpinan Perdana 

Menteri Bapak Xanana Gusmão, waktu itu telah mencanangkan program 

PDL (Planu Desenvolvimentu Lokal) PDD (Programa Dezenvolvimentu 

Desentralizadu), PED (Planu Estrategiku Desenvolvimentu) PDID 

(Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Distrital) sampai pemerintahan 

konstitusi ke 6 ini, pemerintah telah banyak membuat program tersebut guna 

mendukung sektor pribadi namun management sebagian para kontraktor 

yang mendapatkan proyek pemerintah tersebut masih cukup labil sehingga 

tidak menggunakan pendapatan mereka dengan sebaik-baiknya, dalam arti 

pemanfaatan pendapatan untuk investasi ulang cukup minim di kalangan 
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sebagian besar para kontraktor. Investasi ulang yang dimaksud disini adalah 

bagaimana mereka bisa membaca dan menciptakan peluang-peluang usaha  

sehingga bisa membantu pemerintah dalam meciptakan lapangan kerja, dari 

pada menghamburkan pendapatan yang pada akhirnya akan membebankan 

diri mereka sendiri dan pemerintah. 

4. Saran bagi masyarakat Atsabe dalam meningkatkan Niat Ber-. 

a. Perlu adanya pendekatan secara saintifik agar bisa meningkatkan 

pengetahuan berwirausaha, khususnya dalam mencermati sikap 

entrepreneurship, norms subjective, perceived behavior control 

terhadap niat ber-entrepreneur sehingga keputusan berwirausha bukan 

merupakan solusi dari tekanan budaya adat, namun  niat berwirausaha 

itu muncul karena sebuah pengetahuan tentang ber-entrepreneur dan 

manfaat akan entrepreneurship itu sendiri. 

b. Perlu adanya suatu kesadaran pada lingkungan adat masyarakat 

Atsabe dalam memberikan tuntutan budaya agar memberikan 

kesempatan hidup yang lebih baik. 

5. Saran Untuk penelitian berikutnya  

Peneliti menyarankan agar perlu dilakukan kajian penelitian mendalam 

mengenai pengaruh pendidikan terhadap sikap entrepreneurship, norms 

subjective, perceived behavior control, niat ber-entrepreneur dan behavior 

entrepreneur orang Atsabe dengan mahasiswa yang telah lulus matakuliah 

atau program Entreprenurship sebagai perbandingan dengan 

menambahkan data mengenai jenis usaha dan durasi usaha pada lembaran 

kuesioner. 

 


