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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan globalisasi dan  perkembangan zaman yang semakin 

maju, manusia semakin dimudahkan dengan adanya sarana teknologi 

canggih, mumpuni, dan serba mudah. Dengan adanya teknologi yang 

berkembang secara pesat, kebutuhan manusia untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari menjadi efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut 

membawa perubahan perilaku pada manusia dari generasi ke generasi. 

Dahulu, manusia sangat terbatas untuk mencari akses informasi dan 

keterbatasan alat teknologi. Namun sekarang manusia dimudahkan untuk 

mengakses apapun dengan adanya teknologi.  Dari perkembangan teknologi 

inilah, terbentuklah generasi-generasi yang memiliki memiliki pola pikir serta 

karakter berbeda.  Generasi adalah suatu keadaan sosial dimana didalamnya 

terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman 

sejarah yang sama. 

Satu generasi ke generasi lainnya menggambarkan keadaan dimana 

setiap manusia mempunyai pengalaman hidup berbeda. Misalnya saja dalam 

hal kemudahan infomasi. Generasi dahulu masih menggunakan cara-cara 

sederhana dan teknologi yang digunakan masih minim sedangkan generasi 

sekarang menggunakan teknologi canggih sebagai hal yang tidak dapat 

dipisahkan dan mempermudah segala pekerjaan manusia. Perbedaan pada 

setiap generasi inilah dapat menimbulkan suatu pemahaman baru dan cara 

pandang baru bagi manusia. Ada beberapa macam pengelompokan generasi 

yang berkembang dari tahun 1950-2010, yaitu Babyboom generation, X 

generation, Y generation, Z generation, Alfa generation. Menurut Adam 

(2017), dalam artikel di tirto.co.id, generasi Z menjadi isu hangat di dalam 

perkembangan sumber daya manusia karena generasi ini sangat terbuka 

dengan teknologi dan hampir seluruh aktivitasnya kepada teknologi yang 
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secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup mereka. Misalnya saja 

perubahan pada gaya hidup akibat kemudahan akses internet. Nyatanya, 

dengan adanya internet, semua menjadi mudah dan gaya hidup juga berubah.  

Generasi ini juga cenderung lebih terbuka, komunikatif, multitasking, 

dan kritis dalam menanggapi isu-isu terbaru Sejak lahir, generasi Z telah 

terbiasa dengan teknologi yang mudah dan cepat, informasi yang detail, akses 

tanpa batas. Dengan kata lain, generasi Z hidup di dalam dunia yang 

semuanya terkoneksi teknologi. Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai – 

nilai, pandangan dan tujuan hidup yang berpengaruh pula terhadap sumber 

daya manusia mendatang. Generasi Z sudah memasuki babak baru di dalam 

dunia karir. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang dalam menghadapi 

tantangan di dunia kerja. Menurut Wahyuni dalam artikel di liputan6.com, 

generasi Z adalah generasi lebih matang, aktif dalam pekerjaan maupun 

sosial, lebih berkeinginan untuk menciptakan (create) daripada berbagi 

(sharing), mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan berorientasi pada 

kesuksesan kelompok. Dari karakter-karakter generasi Z ini, maka pemilihan 

karir untuk masa depan juga bervariasi sejalan dengan perkembangan 

generasi Z. 

Menurut Clark, dalam artikel di entrepreneur.com, tahun ini atau 

bahkan lima tahun ke depan, angkatan kerja akan dipenuhi oleh generasi Z, 

terutama mahasiswa yang kini masih melanjutkan studi masa kuliahnya 

maupun yang telah lulus dan mulai menyusun rencana karir bagi masa 

depannya Dari hal inilah, perlu adanya persiapan pemilihan karir khususnya 

bagi generasi Z di kalangan mahasiswa sehingga perkembangan sumber daya 

manusia ke depan juga semakin baik.  Untuk masuk angkatan kerja, maka 

mahasiswa harus mampu menghadapi karir ke depan dengan berbagai 

tantangan yang ada.  

Perusahaan juga harus mengetahui karakteristik lintas generasi. 

Seperti yang diketahui, dari masing-masing generasi mempunyai sifat, 

karakter dan gaya hidup yang berbeda. Maka, perubahan-perubahan juga 
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mulai disesuaikan dengan perkembangan generasi. Misalnya saja kalau 

dahulu masih memakai peralatan konvensional, sekarang harus mulai 

menggantinya dengan peralatan yang modern dan canggih, supaya angkatan 

kerja terutama generasi Z nantinya dapat bekerja lebih giat lagi dan 

professional. Perusahaan juga harus melihat perubahan ini. Jangan sampai 

terlambat dan akhirnya malah harus kehilangan tenaga kerja.  

Sebagai aset berharga, mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri 

terkait dengan pemilihan karir. Pemilihan karir ini penting supaya kelak 

dalam menghadapi pilihan pekerjaan, mahasiswa bisa memilihnya dengan 

senang hati, tanpa paksaan, dan membawa dampak positif bagi orang lain. 

Karir merupakan sebuah perwujudan diri untuk menjalani kehidupan dan 

mencapai tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan terebut, maka individu 

dalam hal ini mahasiswa harus mengetahui kekuatan diri seperti kemampuan 

(skills) dan aspek yang menunjang kesuksesan karir. Pemilihan dan persiapan 

diri untuk menjalankan suatu pekerjaan atau karir merupakan salah satu tugas 

penting sehingga mahasiswa sudah mempunyai kejelasan arah pilihan bidang 

minat karir yang tinggi sedini mungkin sehingga tidak salah dalam memilih 

pekerjaan dan dapat berkontribusi maksimal dalam dunia kerja. Apalagi, 

memasuki era digital dan karakter generasi Z yang serba praktis, tentu 

pemilihan karir ini betul-betul dipahami. Mengingat, generasi Z sangat 

ambisius dan penuh dengan keunikan tersendiri dalam pekerjaan.  

Riset yang dilakukan oleh The Center for Generational Kinetics di 

2017, juga menunjukan bahwa dalam mempersiapkan karir, generasi Z dalam 

hal ini mahasiswa  sudah mulai menentukan pekerjaan ketika berada di 

bangku kuliah. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah generasi Z juga 

mempunyai beberapa indikator terkait dalam penentuan karir bagi masa yang 

akan datang. Generasi ini sangat terbuka dengan perkembangan-

perkembangan yang ada. Persiapan yang matang dalam pemilihan karir juga 

menentukan kesuksesan bagi mahasiswa generasi Z. 
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Berangkat dari beberapa fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam tentang presepsi mahasiswa yang tergolong dalam 

generasi Z dan kesiapan dalam menghadapi pemilihan pekerjaan untuk masa 

depan. Peneliti tertarik karena mahasiswa generasi Z di tahun sekarang sudah 

banyak yang memasuki angkatan-angkatan kerja dan perlu dipersiapkan agar 

mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan baik. Penelitian tentang generasi Z 

masih tergolong baru dan belum terlalu banyak diulas. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja pemilihan karir yang tepat supaya 

nantinya mahasiswa generasi Z ini dapat menjadi generasi yang siap dengan 

perubahan, mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dan 

tentunya dapat mengembangkan sumber daya manusia kedepannya.  

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut peneliti berkeinginan untuk 

mengkaji lebih dalam tentang “Persepsi Pemilihan Karir Mahasiswa 

Generasi Z Untuk Masa Depan” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana persepsi mahasiswa mengenai generasi Z dan 

karakteristiknya? 

b. Bagaimana persepsi mahasiswa mengenai hal yang dianggap penting 

dalam pemilihan karir? 

c. Bagaimana persepsi mahasiswa dalam menghadapi ketidakpastian 

karir? 

d. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang bidang karir yang diinginkan? 

e. Bagaimana persepsi mahasiswa mengenai hal yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang generasi Z dan 

karakteristiknya 

b. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang hal yang dianggap 

penting dalam pemilihan karir 

c. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam menghadapi 

ketidakpastian karir 

d. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang bidang karir yang 

diinginkan 

e. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang hal yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 5(tahun) kedepan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi 

manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:  

A. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan bagi kalangan organisasi dalam pengelolaan SDM (sumber daya 

manusia) supaya mengetahui betul karakter kepribadian individu generasi 

Z sehingga menjadi lebih terbuka dan nyaman dalam pekerjaan serta dapat 

ditempatkan pada bidang-bidang pekerjaan yang tepat agar potensi 

individu tersebut berjalan optimal.  

B. Bagi Individu Generasi Z 

Diharapkan bagi individu generasi Z dapat menyadari dan memahami 

dirinya sebagai generasi Z sehingga dapat dioptimalkan dan dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik generasi Z. 

C. Bagi Akademisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi bagi 

penelitian sejenis. 

 


