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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi ekonomi sejak era industrialisasi hingga kini berubah dari 

resource-based yang bergantung pada sumber daya alam menjadi knowledge-

based di mana nilai ekonomi diciptakan dari kemampuan manusia dalam 

menggunakan pengetahuan dan teknologi. Penggerak dalam era knowledge-based 

economy saat ini yaitu globalisasi dan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat 

dari studi Forbes mengenai bidang bisnis yang potensial pada tahun 2017. 

Tabel 1.1 

Daftar Bidang Bisnis Potensial 2017 

No Bidang bisnis Tingkat 

pertumbuhan per 

tahun dalam lima 

tahun terakhir (%) 

Pertumbuhan 

pendapatan tahun 

2016 (%) 

1 Pengembangan 

game untuk 

jaringan sosial  

184,3 31,9 

2 Penjualan sepatu 

online  

16,2 14,5 

3 Jasa instalasi 

televisi dan home 

theater  

0,5 4,1 

4 Virtual data 

rooms  

15,8 16 

5 Agensi perjalanan  3,9 6,1 

6 Jasa penerjemah  2,4 3,4 

7 Konsultan 9,8 8,8 
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keamanan dalam 

teknologi 

informasi  

8 Jasa forensik 

dijital  

11,9 11,2 

Sumber : Forbes, 2017 

Pada Tabel 1.1 terlihat ada 8 bidang bisnis yang potensi pertumbuhannya 

tinggi yaitu: pengembangan game untuk jaringan sosial, penjualan sepatu online, 

jasa instalasi televisi dan home theater, virtual data rooms, agensi perjalanan, jasa 

penerjemah, konsultan keamanan dalam teknologi informasi dan jasa forensik 

digital. Hampir semua bidang bisnis tersebut termasuk dalam bidang teknologi 

informasi. 

Teknologi informasi memiliki peran yang besar dalam ekonomi saat ini. 

Teknologi informasi merupakan salah satu penggerak dalam era ekonomi saat ini, 

knowledge-based economy, berkaitan dengan perannya sebagai media baru, 

penghimpun pengetahuan, dan kemampuan konektivitasnya membentuk jaringan 

sehingga dunia menjadi terkoneksi. Pengembangan industri teknologi informasi 

akan meningkatkan keunggulan suatu negara secara global. Selain itu, pekerjaan 

yang dihasilkan dari industri teknologi informasi lebih kompetitif secara global 

dan seringkali memberikan bayaran yang lebih tinggi dari sektor industri lain serta 

dapat menjadi katalis untuk menghasilkan pekerjaan di sektor industri lain. 

Pangsa pasar pembeli online shop di Indonesia yang sangat besar membuat 

pertumbuhan pangsa pasar e-commerce pesat di Indonesia meningkat. Dengan 

jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% 

dari total penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi sangat menggoda 
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bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Beberapa hal utama 

yang mendukung potensi tersebut adalah tingkat perekonomian Indonesia 

berkembang pesat, khususnya proporsi penduduk yang memasuki kategori sosial 

ekonomi kelas menengah dan kaya (Middle-class and Affluent Class - MAC). 

Kelas menengah adalah kelompok penduduk yang memiliki pengeluaran $2 

hingga $20 per kapita per hari. Tren demografi menunjukkan bahwa saat ini ada 

sekitar 74 juta MAC di Indonesia, dan jumlah ini akan berlipat ganda pada tahun 

2020, kira-kira 141 juta orang. Selama periode itu, sekitar 8 juta dari 9 juta jiwa 

akan memasuki kelas menengah setiap tahun (https://www.bcgperspectives.com/, 

2013).  

 

 

Gambar 1.1 

Populasi MAC (Middle-class and Affluent Class) di Indonesia 

 

Selain peningkatan MAC, peningkatan smartphone dan penetrasi internet 

menyebabkan pergeseran gaya hidup ke arah digital, terutama untuk konsumen 

https://www.bcgperspectives.com/
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MAC.Penetrasi Internet di Indonesia pada 2014, menurut Internetlivestats, berada 

di kisaran 17 persen. Sedangkan di India di angka 19 persen. Tingkat penetrasi 

Internet di Indonesia bahkan kalah jauh dibanding negara-negara Asia Tenggara, 

seperti Vietnam (43 persen), Filipina (39 persen), Malaysia (40 persen), dan 

Singapura (81 persen) (www.kominfo.or.id). Namun pertumbuhan penetrasi 

internet di Indonesia dapat dikatakan luar biasa dengan penetrasi internet saat ini 

adalah 51,8% atau 132,7 juta pengguna internet. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengguna internet di Indonesia adalah pasar potensial.  

Dalam hal media social ada 30 persen dari populasi Indonesia (sekitar 79 

juta) yang menggunakan sosial media secara aktif, dengan BBM masih 

menempati posisi puncak (19%) untuk platform sosial media yang di gunakan di 

susul dengan Facebook, Whatsapps, facebook messenger, line, twitter dan 

instagram. Indonesia juga menduduki peringkat ke-4 untuk pengguna Facebook 

yaitu sebanyak 77.8 juta di tahun 2016 (urutan 1-3 India, US, Brazil), Nomer ke-3 

untuk pengguna twitter dan Line yaitu sebanyak 24.43 juta dan 30 juta 

(www.kominfo.or.id). 

Saat ini pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi negara digital 

ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Dalam paket kebijakan ekonomi 

XIV di sebutkan target nilai e-commerce sebesar USD 130 Miliar pada tahun 

2020. 

http://www.kominfo.or.id/
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Gambar 1.2 

Paket Kebijakan Ekonomi XIV 

 

Beberapa VC (Venture Capital) besar seperti Rocket Internet, CyberAgent, 

East Ventures, dan IdeoSource bahkan sudah menanamkan modal ke 

perusahaan e-commerce yang berbasis di Indonesia. Sebut saja beberapa 

diantaranya adalah raksasa Lazada dan Zalora, Berrybenka, Tokopedia, elevenia 

dan masih banyak lagi. Mereka adalah sebagian contoh dari perusahaan e-

commerce yang sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar e-

commerce di Indonesia yang sedang naik daun. 
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Tabel 1.2 

Market Size Retail Online Sales 

Tahun 
Estimasi penjualan 

online (USD) 

Estimasi penjualan 

Retail (USD) 

% Kontribusi 

penjualan online 

dari Retail 

2013 1,800,000 363,420,000 0.50% 

2014 2,600,000 411,290,000 0.63% 

2015 3,560,000 473,910,000 0.75% 

2016 4,490,000 543,070,000 0.83% 

Sumber :https://www.bcgperspectives.com/ 

 

Dari fakta yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

untuk menjawab tantangan kondisi ekonomi saat ini, era knowledge-based 

economy, salah satu kuncinya adalah dengan pengembangan entrepreneur dengan 

orientasi teknologi yang tinggi atau sering disebut teknopreneur. Teknopreneur 

memiliki kesempatan yang besar untuk sukses, seperti Bill Gates, Steve Jobs dan 

Mark Zuickerberg. Sedangkan untuk bidang bisnis yang memberikan potensi 

pertumbuhan tinggi saat ini adalah dalam bidang teknologi informasi. 

Pengembangan entrepreneur dalam bidang teknologi informasi juga berpotensi 

memberikan beberapa keuntungan, karena pengembangan industri teknologi 

informasi sendiri akan mampu meningkatkan keunggulan secara global suatu 

negara, menghasilkan pekerjaan yang lebih kompetitif secara global serta dapat 

menjadi katalis atau pemicu pada penciptaan pekerjaan di industri lain.  

Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah juga terus berusaha 

untuk meningkatkan jumlah teknopreneur yang lahir di Kota Semarang, antara 

https://www.bcgperspectives.com/
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lain adalah dengan mengadakan Creativepreneur Fest 2016 di Setos MG Suites, 

Semarang. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam 

menciptakan 1.000 teknopreneur baru pada tahun 2020 serta menyukseskan 

program Smart City di Kota Semarang 

(http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-

kuasai-asia/ ). 

Munculnya spirit teknopreneur itu tidak dimaksudkan untuk sekedar 

melahirkan pedagang-pedagang baru. Namun, pembentukan jiwa entrepreneur ini 

diperlukan, agar seorang teknopreneur memiliki kemampuan sebagai seorang 

innovator serta memiliki semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberi 

tanggapan positif terhadap kesempatan yang tersedia untuk memperoleh 

keuntungan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat (Oetomo dan Santoso, 2016). 

Penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang membentuk spirit 

teknopreneur menurut Nasution (2007) yang membagi faktor tersebut menjadi dua 

yaitu internal yang terdiri dari budaya, pendidikan, dan usia dan faktor eksternal 

yaitu motivasi, kreativitas, keberanian menghadapi risiko, pengalaman 

pendahuluan (prior knowledge), kecukupan modal, kelompok referensi dan trend 

teknologi. 

 

 

 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-kuasai-asia/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/technopreneur-indonesia-berpotensi-kuasai-asia/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa menjadi seorang 

teknopreneur saat ini merupakan suatu bidang pekerjaan yang potensial, terutama 

dengan perkembangan teknologi informasi dan pangsa pasar Indonesia yang 

masih terbuka lebar. Hal ini membuat perlunya mencetak teknopreneur baru 

sesuai dengan program pemerintah yaitu menciptakan 1.000 teknopreneur pada 

tahun 2020. Untuk menciptakan seorang teknopreneur dibutuhkan spirit 

teknopreneur sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

identifikasi faktor-faktor pembentuk spirit teknopreneur sesuai teori Nasution? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk spirit teknopreneur 

sesuai teori Nasution. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi calon teknopreneur, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan bagi pembentukan spirit teknopreneur yang dibutuhkan 

agar dapat menjadi semakin sukses dalam bidangnya. 
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2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu referensi untuk penelitian 

mengenai teknopreneur yang sejenis. 


