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ABSTRAK 

       Skripsi yang berjudul “Peran Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya 

dalam mencetak wirausahawan” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang 

bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Mandiri Entrepreneur 

Center (MEC) Surabaya dalam mencetak wirausahawan dan proses apa saja yang 

mendukung dan menghambat Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya 

dalam mencetak wirausahawan. 

       Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan 

wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian ini yaitu pihak 

manajemen Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Mandiri 

Entrepreneur Center (MEC) Surabaya dalam mencetak wirausahawan yaitu 

dengan menjalankan pendidikan kewirausahaan yang mengajarkan teori dan 

praktik secara langsung. Hal ini ditunjukan dengan beberapa program 

kewirausahaan antara lain Entrepreneur Camp, Entrepreneur Session, 

Entrepreneur Motivation dan Entrepreneur Challenge. Selain itu pihak 

manajemen juga sangat totalitas dalam mendidik peserta didik baik menjadi 

pribadi yang mandiri ataupun menjadi wirausahawan. Sedangkan untuk proses 

yang mendukung Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya dalam mencetak 

wirausahawan diantaranya adalah fasilitas sarana dan prasarana, support dari 

beberapa pihak seperti manajemen, pengajar dan warga sekitar, selain itu ada 

pula faktor pendukung utama yaitu karakter dan kemauan dari dalam diri peserta 

didik serta orang tua. Namun karakter dari dalam diri peserta didik dan juga 

orang tua bisa menjadi faktor penghambat pula, jika kemauan dari dalam diri 

peserta didik dirasa kurang serta tidak adanya dukungan dari orang tua 

       Sejalan dengan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat menjadi bahan 

masukan pada Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya yaitu sebaiknya 

memperpanjang masa pendidikan serta program-program yang diterapkan lebih 

diintensifkan lagi seperti adanya coaching atau pendampingan setelah lulus bagi 

peserta didik, agar ilmu kewirausahaan yang didapat pesera didik lebih maksimal. 

Selain itu pihak Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Surabaya juga sebaiknya 

mengumpulkan para orang tua atau wali murid, guna memberikan sosialisasi dan 

edukasi kepada para orang tua tentang dunia kewirausahaan. Sehingga para orang 

tua dapat memberikan dukungan kepada peserta didik untuk menjadi 

wirausahawan. 


