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Lampiran 1 Kuesioner 

1. Nama Lengkap: 

2. Usia: 

3. Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan 

4. Alamat e-mail: 

5. Telp/handphone: 

6. Nama Universitas: 

7. Fakultas/Jurusan: 

Daftar Pertanyaan: 

1. Aktivitas apa saja yang paling sering Anda lakukan sehari-hari? *Mark 

only one oval. 

 Chatting/Browsing 

 Mengelola Bisnis Online 

 Bermain Game melalui Gadget 

 Streaming Musik Online 

 

2. Berapa lamakah Anda menggunakan gadget dalam sehari? Silahkan Anda    

memilih opsi dibawah ini. *Mark only one oval. 

 <1jam 

 1 jam - 2 jam 

 jam - 4 jam 

 >5 jam 
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3. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, Untuk apa sajakah penggunaan 

gadget dalam menunjang aktivitas sehari-hari Anda?  

 

4. Dari opsi dibawah ini, mana yang lebih Anda sukai? *Mark only one oval. 

 Menghampiri/pergi ke pusat perbelanjaan untuk shopping atau membeli 

kebutuhan hidup sehari-hari 

 Berbelanja / shopping untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari via 

toko online 

 

5.  Menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang generasi Z? 

 

6. Bagaimana karakter generasi Z menurut Anda? *Check all that apply. 

 Sangat memahami teknologi 

 Suka dengan privasi 

 Mandiri 

 Multitasking 

 Other : 

 

7. Menurut Anda, apakah Anda termasuk Generasi Z? *Mark only one oval. 

 Ya 

 Tidak 

 Mungkin 

 

8. Setelah lulus kuliah/pendidikan, apa yang Anda lakukan? *Mark only one 

oval. 

 Mencari pekerjaan/memasuki dunia karir 

 Melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

 Other : 
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9. Apakah Anda sudah mulai memikirkan untuk pemilihan karir bagi masa 

depan Anda? * Mark only one oval. 

 Sudah 

 Belum 

 

10. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 9, Jika belum, mengapa? Jika sudah, 

apa yang menjadi motivasi Anda? * 

 

 

11. Menurut Anda, dari opsi dibawah ini, mana yang Anda anggap penting 

dalam pemilihan karir? * Mark only one oval. 

 Saya memilih karir berdasarkan minat (sesuai 

ketrampilan/keahlian/bakat yang dimiliki) 

 Saya memilih karir berdasarkan citra diri (sesuai motivasi diri/nilai diri) 

 Saya memilih karir berdasarkan kepribadian (sesuai dengan 

sifat/kepribadian diri) 

 Saya memilih karir berdasarkan latar belakang sosial (status sosial-

ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua) 

 

12. Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih pekerjaan 

pertama kali? *Check all that apply. 

 Peluang untuk mengembangkan diri 

 Pekerjaan tetap dan sesuai dengan pilihan diri sendiri 

 Lingkungan pekerjaan yang nyaman 

 Gaji yang tinggi 

 Jam kerja yang fleksibel 

 Other : 
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13. Dalam situasi atau kondisi ketidakpastian karir (risiko karir), mana 

pertimbangan yang akan Anda pilih dari beberapa opsi dibawah ini? 

*Mark only one oval. 

 Saya ingin bekerja di perusahaan yang besar, sudah jelas, dan pasti 

 Saya ingin membuka bisnis secara online meskipun ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa laris manis) 

 Saya ingin membuka usaha sendiri dari hobby/minat (butuh modal dan 

pengalaman, risiko bisa tinggi ) 

 Saya ingin melanjutkan usaha orang tua 

 

14. Dari beberapa opsi dibawah ini, Apa bidang Karir yang paling Anda 

inginkan? *Check all that apply. 

 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) 

 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

 Informasi dan teknologi (IT development, programmer, networking 

engineer) 

 Media (Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer) 

 Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan Keuangan, 

Akuntan) 

 Startup Business (e-commerce) 

 Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

 Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

 Other : 

 

15. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 14, Apa yang sudah Anda lakukan 

untuk mempersiapkan bidang karir yang Anda inginkan? * 
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16. Dalam rentang waktu 5 tahun kedepan, Apa yang ingin anda capai? * 

Check all that apply. 

 Keuangan yang stabil 

 Mendapatkan pekerjaan yang diinginkan 

 Menikah 

 Travelling/Jalan-jalan 

 Melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

 Other: 
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LAMPIRAN II 

GAMBARAN UMUM RESPONDEN 
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No 

 

Nama Lengkap Usia Jenis 

Kelamin 

Alamat Email Telp/Hp Universitas Fakultas/Program Studi 

1 Christy Kezia Pratiwi 20 Perempuan christykeziaprari

wi@gmail.com 

85600278

211 

STIFAR Yayasan 

Pharmasi Semarang 

Farmasi 

2 Rika Dwi Susanti 20 Perempuan rikadwisusanti30@gmail.com STIFAR Yayasan 

Pharmasi Semarang 

Farmasi 

3 Maria Rosalina 21 Perempuan Mariarosalina468

@gmail.com 

87764082

314 

Unika Soegijapranata Manajemen 

4 Lucas Risky Andarista 20 Laki-laki lukasandaresta@

gmail.com 

24844632

4 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

5 Khristy 21 Perempuan Wardanikhristy

@gmail.com 

81129309

10 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

6 Diajeng Dwi Astari 22 Perempuan diajengdwi07@g

mail.com 

81229700

604 

Universitas Diponegoro Peternakan dan Pertanian  

7 Vinsensius Kurnia 22 Laki-laki vinsensiuskurnia

@gmail.com 

85741674

645 

STIKES elisabeth Ilmu Keperawatan 

8 Bernadetta Indriana 

Damayanti 

18 Perempuan bernadettaindrian

a@gmail.com 

85325616

800 

Universitas Diponegoro Teknik Elektro 

9 Eunike Eviana Ginanti 21 Perempuan eunikeeviana@gmail.com Politeknik Negeri 

Semarang 

Teknik Sipil 

10 Eugenia Tika 21 Perempuan eutikaa.ec@gmai

l.com 

82221222

163 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

11 Yoga pranoto 22 Laki-laki Yogahuu@gmail

.com 

81215163

081 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

12 Martha Asta D 20 Perempuan Stefanimartha1@

gmail.com 

89615509

907 

Unika Soegijapranata Manajemen 

13 Cynthia Mahardhika  20 Perempuan mahardhika_cynt

hia@yahoo.co.id  

85879332

112 

Universitas Diponegoro Teknik Sipil 

14 Intan Lusia 22 Perempuan intan.lusia01@g

mail.com 

85740520

809 

Universitas Diponegoro Perikanan dan Ilmu 

Kelautan 
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15 Sukma Wijaya 21 Perempuan tugasukma@gma

il.com 

 Unika Soegijapranata Manajemen  

16 Kevin evan 21 Laki-laki Nevermoremlekek@gmail.co

m 

Unika Soegijapranata Manajemen 

17 Agnes rosalia dita 

puspita 

22 Perempuan agnesrosadita@g

mail.com 

85801754

741 

STIFAR Yayasan 

Pharmasi Semarang 

Profesi Apoteker 

18 Nadia 22 Perempuan calista_irawan@

yahoo.co.id 

81805911

966 

Unika Soegijapranata Manajemen 

19 Helena Christie 21 Perempuan Helenchris96@g

mail.com 

81213523

11 

Unika Soegijapranata Manajemen 

20 Emanuelle dea 20 Perempuan Emanuelle13129

7@gmail.com 

89519264

279 

Universitas Diponegoro Manajemen 

21 Siska Elvina 22 Perempuan siskaelvina6@g

mail.com 

8.12286E

+11 

Universitas Diponegoro Ilmu Keperawatan 

22 Gregorius Aditya 

Nugraha 

22 Laki-laki gregorius021@g

mail.com 

85741600

010 

Politeknik Negeri 

Semarang 

Teknik Mesin 

23 Firmansyah Ismail 

Sofyan  

22 Laki-laki Firmansofyan21

@gmail.com 

82137379

450 

Unika Soegijapranata Arsitektur 

24 Ezra Hani Septiani 21 Perempuan ezrahaniseptiani@gmail.com Unika Soegijapranata Teknologi Pertanian 

25 Silsia 21 Perempuan Santaniasilsia@g

mail.com 

89978910

19 

Unika Soegijapranata Manajemen 

26 Agnes Nindya Puspita 22 Perempuan agnesnindyapusp

ita@gmail.com 

81312214

480 

Universitas Diponegoro Perikanan dan Ilmu 

Kelautan 

27 Tiara Maulidia Zakrin 21 Perempuan tzakrin@gmail.c

om 

89613946

695 

Politeknik Negeri 

Semarang 

Teknik Sipil 

28 Liem Daniel Billy 

Noviano 

23 Laki-laki billynoviano@g

mail.com 

81317580

500 

Universitas Semarang Teknik Sipil 

29 Fransiska Friska 22 Perempuan Ffriskaic@gmail.

com 

85640796

952 

Universitas Diponegoro Hubungan internasional 

30 Nizar wibi wijaya p 22 Laki-laki nizarwibiwijayap 85627041 Unika Soegijapranata Manajemen 
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@gmail.com 81 

31 Brigita nindya 21 Perempuan Brigitanindya96

@gmail.com 

85210433

122 

Unika Soegijapranata Manajemen 

32 Arlyn 21 Perempuan arlynnabila11@g

mail.com 

82272461

967 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

33 Nisa Nur Isnaini 

Andari 

20 Perempuan nisanurisnainiand

ari@gmail.com 

85600906

980 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

34 Andreas kurnianto 21 Laki-laki kurniantoandreas

@gmail.com 

83214991

405 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

35 Donny Kurniawan 21 Laki-laki kurniawan.donny

25@yahoo.com 

81237174

428 

Unika Soegijapranata Manajemen 

36 Enola Benita 21 Perempuan enolab08@yahoo

.co.id 

82247057

632 

Unika Soegijapranata Manajemen 

37 Teresa Nadia 

Widiaputri 

22 Perempuan teresanadia.tn@g

mail.com 

81226132

880 

Unika Soegijapranata Englishpreneurship 

38 Yossy Pramesti Putri 20 Perempuan ossyputri@gmail

.com 

81576636

95 

Universitas diponegoro Ilmu Gizi 

39 Kevin Wicaksono 21 Laki-laki kevinwicaksono9

7@gmail.com 

81229289

671 

Unika Soegijapranata Arsitektur 

40  Audylia  20 Perempuan audylianurdani@

gmail.com 

82221112

723 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

41 Vita Gustin 20 Perempuan vita.gustin@yaho

o.com 

 Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

42 Maura Tirta Nabila 20 Perempuan mauranabila98@

gmail.com 

81329012

738 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

43 Raka Alif Putra 21 Laki-laki alif12akkh4@gm

ail.com 

85727165

577 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

44 Samuel Nugraha S 20 Laki-laki samuelnugraha63

643@gmail.com 

87700411

306 

Unika Soegijapranata Manajemen 

45 Dwi Yuniar Intan Sari  21 Perempuan Intan.sari3076@ 87859905 Universitas Diponegoro  Ilmu Gizi 
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gmail.com  242 

46 Chanifatunnisa 21 Perempuan chanifatunnisa4@gmail.com Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

47 Muhammad Luqman 

Romadlon 

19 Laki-laki luqmanromadlon

@gmail.com 

82140060

419 

Universitas Diponegoro Bahasa dan Sastra Inggris 

48 Rachel 21 Perempuan Rachellydia01@

gmail.com 

81197771

05 

Universitas Diponegoro Psikologi 

49 Cahya Ramadhani 21 Perempuan cahyaramadhanicrwu@gmail.

com 

Unika Soegijapranata Manajemen 

50 Andi Odang  21 Laki-laki gendutdoni@roc

ketmail.com  

85727358

441 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

51 Diah Cahyaning 

Pardhita 

22 Perempuan Kintelan RT 7 RW 3 

Semarang 

STIE Dharmaputra Akuntansi 

52 Nur Hidayah 21 Perempuan Hidayah224@gm

ail.com 

85800056

772 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

53 Zain ali musa 21 Laki-laki zainali1602@gm

ail.com 

82283268

245 

Unika Soegijapranata Manajemen 

54 Sarah Andreina Nimas 

Ayu Sekararum 

21 Perempuan sarah10andreina

@gmail.com 

87774910

877 

Unika Soegijapranata Psikologi 

55 Magdarini Sumarno  21 Perempuan Magdarinis@gm

ail.com 

 Unika Soegijapranata Psikologi 

56 Yasmin Sakina 21 Perempuan yasminskn@gma

il.com 

81901936

657 

Unika Soegijapranata Manajemen 

57 Ade Mitha 

Rachmadani 

19 Perempuan ademitharachma

dani@gmail.com 

89885814

55 

Universitas Diponegoro Perikanan dan Ilmu 

Kelautan 

58 Koko Ari Nuswantoro 21 Laki-laki Kokoarinuswant

oro@gmail.com 

81228260

895 

STEKOM Teknik Informatika 

59 Riesta Rinjani Rambu 

Basai 

22 Perempuan Riestarin@gmail.

com 

85727048

002 

Unika Soegijapranata Psikologi 

60 Tia 22 Perempuan Tia.pandit@yaho

o.com 

 Unika Soegijapranata Psikologi 
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61 Dhea karissa 20 Perempuan dheakarissa29@g

mail.com 

85743638

406 

Unika Soegijapranata Manajemen 

62 Prince Eve Putera 

Virya 

21 Laki-laki Princeeve265@y

ahoo.com 

81931853

517 

Unika Soegijapranata Hukum 

63 Elsa Tarigan 21 Perempuan elsamanoratariga

n@gmail.com 

85363304

919 

Unika Soegijapranata Manajemen 

64 Maulidita Rahmayanti 22 Perempuan maul.dita@gmail

.com 

82133701

602 

Unika Soegijapranata Manajemen 

65 Rendy 22 Laki-laki rendisilfera@gm

ail.com 

82399303

486 

Unika Soegijapranata Manajemen 

66 Vey 21 Perempuan veystacy@gmail.

com 

 Universitas Dian 

Nuswantoro 

Akuntansi 

67 Lukman Ibnu Haqiqi 19 Laki-laki lukmannooi78@

gmail.com 

8.95381E

+11 

Universitas Negeri 

Semarang 

Politik & Kewarganegaraan 

68 Bondan Widyasari 21 Perempuan bondanwidyasari

@gmail.com 

85640374

410 

Unika Soegijapranata Manajemen 

69 Yohanes Maria 

Vianney Roy Susilo 

22 Laki-laki roy.susilo26@g

mail.com 

81391794

213 

Unika Soegijapranata Manajemen 

70 Bagas Laksito 21 Laki-laki bagaslaksito@g

mail.com 

87738060

479 

Universitas Diponegoro Teknik Elektro 

71 Marika christa  21 Perempuan Marikachrista22

@gmail.com 

81215726

492 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

72 Intan Maulidyarahma 21 Perempuan Intanmaulidyarah

ma21@gmail.co

m 

81325359

229 

Unika Soegijapranata Manajemen 

73 Sondhy H. Setiadi 21 Laki-laki sondhyhs@outlo

ok.com 

81238002

746 

Universitas Diponegoro Manajemen 

74 Benedictus Satryo 

Wibowo 

22 Laki-laki benisatryow@gm

ail.com 

 Unika Soegijapranata Hukum 

75 Ramlan Sinaga 23 Laki-laki ramlansinaga01 82138285 UPGRIS Pendidikan Jasmani 
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@gmail.com 223 Kesehatan dan Rekreasi 

76 Mahendra 21 Laki-laki helper029@gmai

l.com 

85600829

599 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

Teknik Informatika 

77 Felix Yogo Pradonggo 22 Laki-laki Felixyogap@gm

ail.com 

87739009

868 

Unika Soegijapranata Akuntansi 

78 Sirilus nugroho s 21 Laki-laki Sirilus.nugroho4

1@gmail.com 

87732173

824 

Unika Soegijapranata Manajemen 

79 Chynthia Wulan Gusti 19 Perempuan Chynthiawg@gm

ail.com 

81226495

435 

Universitas Diponegoro Kedokteran 

80 Cinantya nindya 21 Perempuan Cinantyanindya1

@gmail.com 

85806631

033 

Unika Soegijapranata Manajemen 

81 Edwin Kurniawan 22 Laki-laki Jl. Erowati Baru 

III 

89602226

363 

Unika Soegijapranata Manajemen 

82 Nur Masfufatun 

Nikmah 

21 Perempuan nmn045@gmail.

com 

71256251

700 

Universitas Diponegoro Ilmu Gizi 

83 Rendy Ady Saputra 22 Laki-laki Rogojembangan 

Barat RT 3 RW 4 

81576356

55 

Unika Soegijapranata Manajemen 

84 Thomas octavio 21 Laki-laki Thomasoct.to@g

mail.com 

85773307

122 

Unika Soegijapranata Manajemen  

85 Tagiy Al Aziz 21 Laki-laki Galang Sewu, Tembalang Universitas Diponegoro Teknik Elektro 

86 Siely Juliana Widodo 21 Perempuan siely.juliana@yahoo.co.id Unika Soegijapranata Manajemen 

87 Ruru Awana Nurasadi 22 Perempuan ruruawnnurasadi

@gmail.com 

85802191

566 

STIFAR Yayasan 

Pharmasi Semarang 

Farmasi 

88 Mita devi 22 Perempuan Mitadevi22@yah

oo.com 

85782219

003 

Unika Soegijapranata Manajemen 

89 Maria Rosa Chrysanti 22 Perempuan rosa.ocha.chrysa

nti@gmail.com 

81392736

073 

Unika Soegijapranata Desain Komunikasi Visual 

90 Sandro 20 Laki-laki Samuelsandros2

@gmail.com 

81393674

080 

Unika Soegijapranata Psikologi 

91 Yusuf adib pratama 22 Laki-laki yusufadib19@g  Unnisula Akuntansi 
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mail.com 

92 Dion rendy purnomo 22 Laki-laki Dionpurnomo96

@gmail.com 

24355638

8 

Unika Soegijapranata Manajemen 

93 Pramusita Hatmodjo 20 Perempuan pramusita53@g

mail.com 

82138397

754 

Unika Soegijapranata Manajemen 

94 Tari 21 Perempuan Tarialvita@yaho

o.com 

 Unika Soegijapranata Akuntansi 

95 Pinta Destiny Sianturi 21 Perempuan pintadestinys@g

mail.com 

85328923

266 

Universitas Diponegoro Psikologi 

96 shafa fathiya 21 Perempuan shafafatiya96@g

mail.com 

85811810

540 

Unika Soegijapranata Psikologi 

97 Danu Saputra 22 Laki-laki xismark04danu@

gmail.com 

82220103

772 

Unika Soegijapranata Hukum 

98 Stephanie Medea Elita 22 Perempuan stephanieelita96

@gmail.com 

82242464

445 

Unika Soegijapranata Manajemen 

99 Rr. M. Hari Indah P 22 Perempuan hariindah114@g

mail.com 

 Unika Soegijapranata Akuntansi 

100 Andre 22 Laki-laki andreeejul@gmai

l.com 

82283964

993 

Unika Soegijapranata Manajemen 

101 Evelyn Yulia 22 Perempuan emiliaevelynn@g

mail.com  

82324230

943 

Unika Soegijapranata Manajemen 

102 Teddy paramita 23 Laki-laki teddyparamita12

3@gmail.com 

81226287

707 

Unika Soegijapranata Manajemen 
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LAMPIRAN III 

JAWABAN RESPONDEN 

MENGENAI GENERASI Z 
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No 1. Dari 

opsi 

dibawah 

ini, 

aktivitas 

apa yang 

paling 

sering 

Anda 

lakukan 

sehari-

hari? 

2. Dari opsi 

dibawah ini, 

mana yang 

lebih Anda 

sukai? 

3. Berapa 

lamakah 

Anda 

mengguna-

kan gadget 

dalam 

sehari? 

4. Berkaitan dengan 

pertanyaan nomor 3, 

Untuk apa sajakah 

penggunaan gadget dalam 

menunjang aktivitas 

sehari-hari Anda? 

5. Menurut Anda, apa yang 

Anda ketahui tentang 

generasi Z? 

6. Bagaimana 

karakter generasi Z 

menurut Anda? 

(Boleh memilih lebih 

dari satu/lainnya) 

7. 

Menurut 

Anda, 

apakah 

Anda 

termasuk 

Generasi 

Z 

1 Streaming 

Musik 

Online 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Chatting, Tugas, streaming Generasi yg kecanduan gadget Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

2 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

3 jam - 4 jam Chating Generasi 90an Suka dengan privasi Mungkin 

3 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Browsing Generasi yang lahir ditahun 

1995-2014 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 
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4 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam online tidak tahu Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

5 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Chating dan mencari 

informasi lewat internet 

Instan Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

6 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Untuk chatting, medsos, 

browsing apapun yg gak 

diketahui, game 

Generasi Z adalah generasi yg 

mengenal teknologi lebih 

canggih dari puluhan tahun 

sebelumnya.  

Multitasking Mungkin 

7 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam survey harga produk 

pasaran, browsing ilmu, cari 

info berita seputar prospek 

program studi 

generasi boros, sulit menabung Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi 

Mungkin 

8 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

>5 jam mengatasi rasa bosan, 

melihat video yang disukai, 

membaca novel, 

berkomUnika 

Soegijapranatasi 

orang2 yg lahir antara tahun 

1990 sampai 2000an 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri, 

Multitasking, menyukai 

hal yg instan dan 

kebebasan 

Ya 
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shopping 

9 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

3 jam - 4 jam Chatting Generasi yang tumbuh 

bersama kemajuan teknologi 

yang sudah berkembang. 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

10 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

3 jam - 4 jam Kuliah, kerja, hiburan Generasi yang lahir di tahun 

1995-2014 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

11 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Main game  Generasi teknologi  Mandiri Mungkin 

12 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

perbelanjaan 

untuk 

shopping 

>5 jam Cari inspirasi, cari 

berita/informasi/wawasan  

Generasi yg lahir d era era 

internet (teknologi canggih) 

Multitasking Ya 

13 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional / 

pergi ke pusat 

>5 jam Membaca ebook, Musikan 

(youtube), chatting 

Generasi yang lahir saat 

internet sangat berkembang  

Sangat memahami 

teknologi, 

Multitasking, Suka 

dengan hal instant, 

Ya 
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perbelanjaan 

untuk 

shopping 

suka kebebasan, 

ambisius 

14 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting, mencari lowongan 

pekerjaan, membaca berita, 

streaming musik, main 

game 

Generasi masa kini Sangat memahami 

teknologi, suka dengan 

hal hal yang instant 

Mungkin 

15 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam chating, browsing, 

entertaiment 

orang yg lahir di th 1990an  Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

16 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Main, browsing, medsos Milenial Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

17 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Browsing, chatting, ntn film Generasi milenial, era tiktok Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

18 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Chatting, browsing, nonton, 

denger lagu 

Multitaskers, mudah bosan, 

cepat beradaptasi 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

19 Mengelola 

Bisnis 

Online 

Berbelanja via 

online 

1 jam - 2 jam Untuk searching tentang 

resep, s3arching tentang 

kesehatan, beauty tutorial 

Generasi yang lebih maju 

modern biasanya lagir di atas 

tahun 2000an 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

20 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Browsing, youtube Generasi milenial Sangat memahami 

teknologi, Mandiri 

Ya 
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21 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Mencari informasi, 

bersosialisasi dengan teman 

atau saudara yang jauh. 

Generasi masa depan Multitasking Mungkin 

22 Streaming 

Musik 

Online 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Chatting dengan rekan 

kerja/supplier, mencari 

referensi dalam pekerjaan 

Generasi jaman now Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

23 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Kerja, refreshing Kids jaman now  Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

24 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Cari tugas, dan hiburan Anak-anak yang hidup dimana 

media & elektronik sudah 

berkembang pesat,sehingga 

dapat mengakses apapun 

dengan mudah 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

25 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Chatting, urusan ketemu 

dosen, kontak dengan orang 

tua yang berbeda pulau 

Generasi yang sudah di 

canggihkan dengan macam 

teknologi misal gadget 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

26 Streaming 

Musik 

Online 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Update berita, komUnika 

Soegijapranatasi, mencari 

informasi 

Ya Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

27 Mengelola 

Bisnis 

Online 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Untuk berkomUnika 

Soegijapranatasi dan 

mendapatkan informasi 

I dont know Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi 

Tidak 

28 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

3 jam - 4 jam BerkomUnika 

Soegijapranatasi dengan 

teman, saudara, mencari 

Saya tidak mengerti tentang 

generasi z 

Multitasking Mungkin 
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untuk 

berbelanja 

informasi, dan mencoba 

mencari peluang bisnis 

29 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam KomUnika 

Soegijapranatasi, browsing, 

navigasi 

Orang-orang dengan tahun 

kelahiran 1995 ke atas 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

30 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Browsing, Baca Wattpad 

dan streaming Youtube 

Generesi anak muda yang 

paham dan bukan asing 

dengan teknologi 

Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

31 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Chatting Lahir tahun 1990 wkwk Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

32 Streaming 

Musik 

Online 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Refreshing Gatau Tidak tau Mungkin 

33 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting, browsing Genrasi yang lahir mulai tahun 

1996, yang sering 

menggunakan internet atau 

teknologi modern 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Mungkin 

34 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam komUnika Soegijapranatasi 

dengan teman. kepanitiaan.  

generasi yang tidak bisa hidup 

tanpa gadget 

Sangat memahami 

teknologi, egois 

Ya 

35 Mengelola 

Bisnis 

Online 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Untuk menambah wawasan, 

Untuk berjualan dan 

berdagang 

Generasi setelah Y Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Tidak 

36 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam chatting, browsing, 

streaming, bermain game 

online, belanja online.  

seseorang yg lahir antara tahun 

1995 - 2014 

Sangat memahami 

teknologi, 

Multitasking, mampu 

memanfaatkan 

Ya 
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penggunaan teknologi 

dengan baik  

37 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Sekedar browsing, belanja 

online, bersosialisasi, 

mengurus bisnis katering 

melalui online shop 

Generasi yang penuh rasa 

penasaran dan rasa ingin tahu, 

tidak mau kalah, selalu up to 

date pada berita 

terbaru(terutama 

entertainment, fashion,kuliner) 

atau hal2 yg kekinian. Menurut 

saya generasi Z lebih berani 

berekspresi, lebih individual, 

ramah teknologi, dan berani 

berwirausaha.   

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Multitasking 

Ya 

38 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Browsing Generasi Zeru Sangat memahami 

teknologi, Mandiri 

Mungkin 

39 Chatting/B

rowsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Browsing, social media, 

game 

Generasi zombie? tidak tahu Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

40 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam nonton, chatting, telpon, 

sosial media, browsing 

generasi yang lahir tahun 

2000an, mahir dan cenderung 

menggunakan teknologi dan 

sosial media dalam aktivitas 

sehari hari, cenderung 

individualis 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

41 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam chatting dan browsing generasi yang sudah 

bergantung pada teknologi 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi 

Mungkin 

42 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Membuat tugas kuliah, 

berkomUnika 

Soegijapranatasi, mencari 

hiburan (menonton film, 

mendengarkan lagu, dll) 

Generasi yang lahir pada masa 

teknologi sudah maju 

Sangat memahami 

teknologi, Tidak terlalu 

dapat memilah sesuatu 

yang bersifat privasi 

atau tidak.  

Mungkin 
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43 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam browsing, chatting, media 

social, mencari lokasi di 

google map 

Generasi yang tidak lepas dan 

bergantung kepada teknologi 

dan gadget 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Multitasking 

Ya 

44 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

<1jam untuk chatting teman-teman banyak teman Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

45 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

1 jam - 2 jam KomUnika Soegijapranatasi 

dengan teman jauh 

Generasi yang menggunakan 

teknologi dalam semua 

kegiatan yang dilakukan  

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

46 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Mencari referensi journal 

ilmiah untuk menyusun 

skripsi 

Sangat sedentary Suka dengan privasi Mungkin 

47 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam bermain media sosial dan 

lihat 2.20 menit wkwkw 

generasi Z yaitu generasi kita 

ini wkwk 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking 

Mungkin 

48 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chat, denger musik, baca 

buku 

Generasi d bwh saya Sangat memahami 

teknologi 

Tidak 

49 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

>5 jam BerkomUnika 

Soegijapranatasi, Hiburan, 

Surfing internet 

Gen Z : Generasi yang sangat 

dekat dengan kemajuan 

teknologi, generasi yg bisa 

melakukan apa saja melalui 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Open Minded 

Ya 
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berbelanja youtube, Generasi FOMO, 

Generasi yang tidak suka 

dilabeli 

50 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam rahasia generasi alay Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

51 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Baca ebook, baca komik 

online 

Generasi setelah generasi Y yg 

lahir kisaran tahun 1995 - 2014 

Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

52 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Browsing,  game,  chatting Tidak tahu,  bahkan baru 

dengar 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

53 Mengelola 

Bisnis 

Online 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Untuk melakukan transaksi 

online 

Generasi yg penuh dengan 

teknologi 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking, Belum 

tentu memahami 

teknologi tp suka 

dengan teknologi 

Ya 

54 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Berkabar dengan keluarga, 

pacar, koneksi bersama 

rekan kerja, sumber 

informasi dalam studi, 

mengurus segala sesuatu cth 

: pelayanan, main games, 

melihat kehidupan orang 

lain melalui instagram, 

memberkati banyak orang 

melalui medsos dan melihat 

Mereka yang lahir di tahun 

1990an sampai 2000an. 

Mereka yang masih diambang 

munculnya teknologi, toleransi 

masih ada, kemandirian masih 

di tahap berproses. Mereka 

juga ambigu sihh hahaha 

Suka dengan privasi, 

Mandiri, Multitasking 

Ya 
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dunia luar (berita dll) 

55 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

1 jam - 2 jam Ig, line, wa Generasi jaman sekarang 

kacau 

Mandiri Mungkin 

56 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting, browsing, 

streaming 

Generasi yang lahir di atas 

tahun 1990 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

57 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

1 jam - 2 jam Browsing Generasi yang mulai mengenal 

teknologi 

Multitasking Ya 

58 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting, Browsing & Game Generasi yang sedang diteliti 

oleh dirimu 

Individualis Mungkin 

59 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Mungkin iya dalam 

mempermudah komUnika 

Soegijapranatasi dan media 

hiburan 

Lebih moderen dan open 

minded walaupun hanya 

sebagian dari populasi generasi 

Z 

Suka dengan privasi, 

Multitasking 

Mungkin 

60 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Cari berita, buat sosmed( 

line, Wa, IG, Twitter) , 

youtube, nonton film , buat 

kerja. 

Di mna , manusia akan 

bergantung pada gadget  

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

61 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

>5 jam Browsing, bermain game, 

chatting 

Generasi yang percaya pada 

teknologi 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 
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konvensional 

untuk 

berbelanja 

62 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Diskusi kelompok Generasi jaman sekarng Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

63 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chat, sosmed Generasi yg tdk bisa lepas dari 

gadget 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi 

Ya 

64 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

1 jam - 2 jam Chatting, browsing & 

bermain game 

Generasi yang segala 

sesuatunya bisa diakses 

dengan mudah melalui gadget 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Tidak 

65 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Buat belajar melalui ebook Generasi yang penuh dengan 

perkembangan teknologi 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri 

Ya 

66 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting Masa kini Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

67 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Baca berita online, 

nungguin flash sale dari 

toko online terlaris. 

Sama halnya generasi milenial 

yang pandai menggunakan 

gawai. 

Multitasking Mungkin 
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68 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting,browsing,sosmed(i

g,youtube) 

Generasi yg lahir pada masa 

dimana teknologi dan internet 

semakin canggih 

Sangat memahami 

teknologi, 

Multitasking, Suka 

sesuatu yg tidak 

ribet/instan 

Ya 

69 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Nggojek dan chatting Generasi jaman now Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

70 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam - BerkomUnika 

Soegijapranatasi dengan 

orang tua, pacar, teman, 

saudara dll 

- Mencari informasi di 

internet 

- Hiburan (Social Media, 

Streaming, Music dll) 

Generasi yang lahir mulai 

pertengahan 1990-an sampai 

2000-an 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking, Praktis 

dan Efisien 

Ya 

71 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Chatting, main game Generasi masa kini  Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

72 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Game Gampang terpengaruh akan 

situasi baru 

Suka dengan privasi Mungkin 

73 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

3 jam - 4 jam Medsos, chatting, e-

commerce, game, 

Orang sekarang umurnya 23 

tahun kebawah 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

dokumentasi. 

74 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Untuk membantu saya 

dalam melihat berita baru 

apa saja setiap hari 

Generasi gadget Self-sentris Mungkin 

75 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Untuk menambah wawasan 

dan informasi  

Generasi yang unik  Sangat memahami 

teknologi, Mandiri, 

Multitasking 

Mungkin 

76 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Cari berita terkini, 

entertainment  

Kreatif Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

77 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

1 jam - 2 jam Game Generasi Z adalah generasi 

diatas saya 

Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

78 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chat. Mendengarkan musik. 

Menonton video. 

Mengerjakan tugas. 

Membaca komik . 

Orang yang lahir dalam rentan 

tahun 1995 -2014 

Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

79 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting, browsing, gaming, 

streaming, dll 

Generasi kids jaman now hehe Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

80 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

>5 jam Chat/twitter/instagram Gak tau bob maaf:( Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 
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konvensional 

untuk 

berbelanja 

81 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Berbelanja via 

online 

>5 jam mengetahui berita terkini, 

bermain game 

generasi yang menginginkan 

segala sesuatu secara instant 

dan tidak ribet. 

Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

82 Streaming 

Musik 

Online 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Browsing, chatting, 

streaming, note, berhitung 

Generasi tahun 1990-an Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

83 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Penunjang usaha Generasi yang mengandalkan 

gadget/teknologi 

Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

84 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam BerkomUnika 

Soegijapranatasi 

Generasi yg pengennya instan Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

85 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Social Media, Browsing Generasi Sekarang Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

86 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Mendapatkan ilmu dan 

informasi, entertainment 

Anak2 yg lahir pada tahun 

90an akhir dan seterusnya 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Multitasking, 

Self centered 

Ya 

87 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

>5 jam Memperoleh informasi 

terbaru 

Pintar Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

88 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Selain chat digunakan untuk 

sosmed . Serta 

menggunakan google untuk 

pengetahuan lainnya 

Generasi yang berkembang di 

jaman teknologi semakin  

canggih 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi 

Tidak 
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89 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam chatting, informasi terkini, 

hiburan 

generasi yg tanggap teknologi, 

mudah mendapat dan berbagi 

informasi 

Sangat memahami 

teknologi, Mandiri 

Ya 

90 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Bermedia sosial, belajar, 

browsing dan 

mendengarkan musik 

Generasi yang lahir 90an akhif 

- 2000an 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Ya 

91 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

1 jam - 2 jam info info dan pengetahuan Generasi yang dimana serba 

teknologi dan modern  

Suka dengan privasi Ya 

92 Bermain 

Game 

melalui 

Gadget 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatingan Tidak tahu Multitasking Ya 

93 Chatting/ 

Browsing 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Belanja online, 

menghubungi keluarga, 

membuka aplikasi lagu 

online, baca berita 

Generasi yang lahir saat tahun 

1996 sampai 2000 an 

Sangat memahami 

teknologi, Berpikir 

instan, lingkaran 

pertemanan kecil 

Ya 

94 Streaming 

Musik 

Online 

Berbelanja via 

online 

3 jam - 4 jam Untuk memberikan 

informasi 

Generasi masa kini Sangat memahami 

teknologi 

Ya 

95 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Balas chat, liat  info2 

menarik di insta, liat video2 

lucu juga 

Generasi milenial mungkin 

hehehe. Gak tau deng, baru 

dengar generasi Z 

Sangat memahami 

teknologi, 

Multitasking, 

individual 

Tidak 

96 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam chatting, browsing, youtube generasi yang sudah 

bergantung dgn teknologi 

Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Tidak 
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97 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Chat dan browsing Generasi teknologi  Multitasking Mungkin 

98 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Chatting,  foto,  browsing,  

bermain games, 

mendengarkan musik 

Generasi gadget Sangat memahami 

teknologi, Multitasking 

Mungkin 

99 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Browsing untuk 

perencanaan mencari bisnis 

tambahan, chatting group 

organisasi, youtube dan 

streaming music 

Generasi penerus bangsa yang 

sudah memahami kemajuan 

teknologi digital 

Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Mandiri, 

Multitasking 

Ya 

100 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

3 jam - 4 jam Chat, Browsing segala 

macam 

Generasi setelah Y  Sangat memahami 

teknologi 

Tidak 

101 Mengelola 

Bisnis 

Online 

Berbelanja via 

online 

>5 jam mengelola online shop dan 

chatting baik dgn pelanggan 

atau teman  

tidak tahu Sangat memahami 

teknologi 

Mungkin 

102 Chatting/ 

Browsing 

Menghampiri 

toko 

konvensional 

untuk 

berbelanja 

>5 jam Trading Forex Generasi Milenial Sangat memahami 

teknologi, Suka dengan 

privasi, Multitasking, 

Tidak 
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No 8. Setelah 

lulus 

kuliah/pen

didikan, 

apa yang 

Anda 

lakukan? 

9. Apakah 

Anda sudah 

mulai 

memikirkan 

untuk 

pemilihan 

karir bagi 

masa depan 

Anda? 

10. Berkaitan dengan 

pertanyaan nomor 9, Jika 

belum, mengapa?  Jika 

sudah, apa yang menjadi 

motivasi Anda? 

11. Menurut 

Anda, dari opsi 

dibawah ini, mana 

yang Anda anggap 

paling penting 

dalam pemilihan 

karir? 

12. Apa yang menjadi 

pertimbangan utama 

Anda saat memilih 

pekerjaan pertama 

kali? (Boleh memilih 

lebih dari satu/lainnya) 

13. Dalam situasi 

atau kondisi 

ketidakpastian karir 

(risiko karir), mana 

pertimbangan yang 

akan Anda pilih 

dari beberapa opsi 

dibawah ini? 

1 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Tertarik dengan profesi 

saya dan minat saya 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 

2 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Saya lulus harus kerja biar 

orang tua bangga dan 

bahagia 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

3 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Dorongan dan semangat 

dari orang2 terdekat 

(khususnya keluarga) 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi, Jam kerja yang 

fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

4 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

Sudah menata hidup Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

Gaji yang tinggi Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 
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dunia karir (status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

5 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Harus dipikirkan lbh awal Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jam kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

6 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Karena hidup itu gak sesuai 

ekspektasi kita 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

7 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah sebagai invest untuk masa 

depan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

8 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Percaya pada Tuhan Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Gaji yang tinggi Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

9 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

Sudah Ga mau buang waktu Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 
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dunia karir ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

10 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Supaya sudah bisa mulai 

menabung untuk kebutuhan 

hidup masa depan. 

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin 

melanjutkan usaha 

orang tua (risiko bisa 

diminimalisir) 

11 Buat bisnis Sudah sebagai invest untuk masa 

depan 

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Gaji yang tinggi Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

12 Karir dan 

pendidikan 

Sudah Mengikuti passion Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

13 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Keinginan untuk mengubah 

kehidupan yang sedang 

saya jalani sekarang 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 
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n/bakat yang 

dimiliki) 

tinggi, Jam kerja yang 

fleksibel 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

14 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Banyaknya saingan yang 

lebih hebat 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

15 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah ingin segera memiliki 

penghasilan dan menjadi 

orang produktif 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

16 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena menikah Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Jam kerja yang fleksibel Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 

17 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Bayar kuliah mahal. Jadi 

harus cpt2 kerja dong  

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 

18 Karir dan 

pendidikan 

Sudah Karena semakin lama 

persaingan semakin ketat 

dalam dunia kerja maupun 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 
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bisnis, jadi sudah 

seharusnya dipikirkan dan 

dipersiapkan dari sekarang. 

diri/nilai diri) sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

19 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Agar bisa memiliki uang 

sendiri untuk beli ini itu 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 

20 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Ingin mencapai goal Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

21 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Menjalankan sesuai visi 

hidupku sesuai panggilan 

hidupku dari Tuhan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

22 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Menurut saya memikirkan 

karir lebih penting daripada 

mencari jenjang pendidikan 

yg lebih tinggi, karena 

kenyataannya dalam dunia 

kerja, pendidikan tinggi 

tidak menjamin karir yg 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jobdesc yg jelas 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 
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baik 

23 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena sayansudah bekerja  Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

24 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Kerena untuk kedepannya 

masih sedikit ragu tentang 

langkah yg akan diambil 

dulu 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

25 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Membahagiakan org tua Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Gaji yang tinggi Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

26 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Masih bingung bidang apa 

yang saya akan tekuni di 

dunia kerja nanti 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

27 Berbisnis Sudah Agar usaha saya ini makin 

berkembang, lebih maju 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

n/bakat yang 

dimiliki) 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

28 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Yg menjadi motivasi sy 

adalah orang tua saya 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Gaji yang tinggi Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

29 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Fokus pada tugas akhir Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

30 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Mencoba menerapkan ilmu 

yang sudah dimiliki 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

31 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Harus hidup mandiri Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

32 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Bingung kerja apa Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

Jam kerja yang fleksibel Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 
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sifat/kepribadian 

diri) 

diminimalisir) 

33 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Motivasi saya ingin segera 

mendapatkan pekerjaan dan 

bisa melanjutkan 

pendidikan yang lebih 

lanjut 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

34 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah memperbaiki pengelola 

keuangan  

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

35 Berbisnis Sudah Orang yang sukses di 

lingkungan terdekat 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

36 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah ayah saya yang menuntun 

dan memberikan motivasi, 

beliau merupakan seorang 

panutan saya untuk berkarir 

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 
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37 Karir dan 

pendidikan 

Sudah Yang menjadi motivasi 

saya adalah hidup di zaman 

sekarang tidaklah mudah, 

maka saya harus 

mempunyai prinsip yg kuat 

untuk menjalani karir, 

seperti yang dikatakan ibu 

saya, harus kuat saat di 

awal2 kerja sehingga 

nantinya sudah siap 

menghadapi segala hal yg 

ada.  

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jam kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

38 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Karena tidak tahu Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

39 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Supaya tahu kedepan apa 

yang mau saya lakukan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

40 berbisnis Sudah menjadi seseorang yang 

sukses 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 
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41 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum fokus dengan apa yang 

sedang dijalani dulu 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

42 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Agar dapat merealisasikan 

ilmu yang sudah saya 

dapat, mendapat gaji, dan 

mandiri sehingga 

meringankan beban 

orangtua.  

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

43 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah sudah, karena ingin 

memiliki penghasilan 

sendiri 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

44 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah sudah, mengelola bisnis Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jam kerja yang fleksibel 

Saya ingin 

melanjutkan usaha 

orang tua (risiko bisa 

diminimalisir) 

45 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Membiayai adik sekolah 

dan mencukupi kebutuhan 

hidup menggunakan uang 

pribadi 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 
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n/bakat yang 

dimiliki) 

tinggi, Jam kerja yang 

fleksibel 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

46 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Sudah memikirkan karir Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

47 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah uang Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jam kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

48 Buat bisnis Sudah Malas kerja kantoran Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Jam kerja yang fleksibel Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

49 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Dengan semakin pesatnya 

kemajuan teknologi dan 

persaingan ketat di dunia 

industri memberikan 

sebuah motivasi tersendiri 

untuk menentukan karir 

selepas lulus S1 nanti. 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

50 Berbisnis Sudah ingin mencapai sukses Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel, 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 
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n/bakat yang 

dimiliki) 

kepo diminimalisir) 

51 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Karna ingin menikah muda Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

52 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Ingin membalas budi orang 

tua,  dan menerapkan ilmu 

yang didapat 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

53 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karir cemerlang dimulai 

secepat mungkin 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

54 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Motivasiku untuk mencari / 

menghidupi panggilan 

hidup, menyenangkan 

kedua orang tua, mencari 

modal untuk kehidupan 

sendiri, dan married (amin) 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Jam kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

55 Mencari 

pekerjaan/

Sudah Motivasi orangtua, 

keluarga, pasangan 

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 
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memasuki 

dunia karir 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

56 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Usia yang seharusnya 

sudah menjadi angkatan 

kerja 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

57 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Orang tua khususnya mama Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

58 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Saya ingin mempunyai 

penghasilan sendiri, 

sehingga akan meringankan 

beban orang tua 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Jam kerja 

yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

59 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena ga selamanya juga 

kita meminta dan 

menikmati fasilitas yang 

ada saat ini. Jadi 

bagaimanapun mulai dari 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi, Jam kerja yang 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 
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sekarang harus menyiapkan 

diri untuk mencari fasilitas 

yang baru.   

diri) fleksibel 

60 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karna saya punya 

tanggungan yang besar 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

61 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Belum mengetahui 

pekerjaan apa yang 

diinginkan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin 

melanjutkan usaha 

orang tua (risiko bisa 

diminimalisir) 

62 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Sudah ,Demi masa depan 

yang cerah 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

tinggi, Jam kerja yang 

fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

63 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Dapat memberi feedback 

untuk orang tua jg sebagai 

pegangan untuk masa 

depan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

64 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

Sudah Karena dengan berkarir, 

kita bisa merealisasikan 

ilmu yang kita dapat, dan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 
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dunia karir juga agar dapat memenuhi 

kebutuhan kita 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

yang nyaman, Jam kerja 

yang fleksibel 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

65 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Masa depan Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

66 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Membahagiakan org tua Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Gaji yang tinggi Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

67 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Segera menata kehidupan 

lebih baik. 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

68 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Menata hidup Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin membuka 

bisnis secara online 

meskipun 

ketidakpastiannya 

tinggi (bisa sepi, bisa 

laris manis, risiko 

tinggi) 
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69 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Ingin membuat orang tua 

bangga 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

70 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Belum. Masih menjalani 

apa yang ada terlebih 

dahulu secara maksimal 

(Kuliah) 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

71 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Belum karena saya ingin 

fokus menyelesaikan studi 

dahulu 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

72 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Motivasi saya untuk 

menjadi wanita karier itu 

adalah ibu saya. Karena ibu 

saya sendiri disamping 

menjadi ibu rmh tangga dia 

jg bekerja dari pagi hingga 

petang. 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

73 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Karena pada akhirnya 

goalnya adalah memiliki 

karir. Motivasinya adalah 

passion 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 
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dimiliki) risiko tinggi) 

74 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Saya calon kepala keluarga 

yang harus bisa mapan 

menghidupi diri dan 

keluarga jika di ijinkan 

berkeluarga 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

75 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Karna masih labil Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

76 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Achievement goals Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi, Jam kerja yang 

fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

77 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena saya ingin sebelum 

lulus sudah bekerja. Agar 

kedepannya tidak jadi 

beban, dimana setelah lulus 

menganggur dulu, baru cari 

pekerjaan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

78 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena saya harus punya 

penghasilan sendiri 

sebelum saya menikah. Dan 

usia saya adalah usia yang 

produktif harus segera 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 
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mendapatkan pekerjaan. 

Saya akan memilih karir 

berdasarkan minat dan latar 

belakang pendidikan saya 

dimiliki) 

79 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Ingin mandiri secara 

material 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

80 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Idk man, karena pengen 

bahagiain ortu kali yak 

masa dibayarin terus 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

81 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah untuk mendapatkan sesuatu 

yang diinginkan 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

82 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Keluarga Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

83 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

Sudah karena itu sangat penting 

untuk menjalankan 

kedepannya  

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 
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dunia karir dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

84 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena ingin 

membanggakan keluarga 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

85 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Orang tua Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

86 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Tekanan dari lingkungan 

baik eksternal maupun 

internal yang materialistis, 

sombong, dan 

meremehkan; serta 

kedamaian dan 

ketenteraman yang dapat 

dibeli oleh uang. 

Saya memilih karir 

berdasarkan citra 

diri (sesuai motivasi 

diri/nilai diri) 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin 

melanjutkan usaha 

orang tua (risiko bisa 

diminimalisir) 

87 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Masa depan Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 
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Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

88 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Motivasi utama yaitu 

berusahaa menjadi pribadi 

yg lebih baik dan dapat 

membanggakan kedua 

orang tua untuk membalas 

jasanya. Dengan harapan 

kita bisa mencapai karir yg 

bagus maka pekerjaan yg 

bagus akan bersama kita 

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

89 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah sudah, karena sudah 

melihat peluang kerja dan 

refrensinya 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

90 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Keluarga dan agar ada 

target setiap tahunnya 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

91 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena sesudah lulus kuliah 

harus sudah termindset 

mengarah kemana kita akan 

berkarir 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

92 Mencari 

pekerjaan/

Sudah Terus bekerja agar menjadi 

orang sukses 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Saya ingin 

melanjutkan usaha 
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memasuki 

dunia karir 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

orang tua (risiko bisa 

diminimalisir) 

93 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

Sudah Bertahan hidup dan saya 

ingin mencapai level sosial 

tertentu 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Melakukan hal yang 

saya sukai dan kuasai 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

94 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Untuk mencari uang Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

95 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Sebenarnya sudah 

memikirkan hanya saja 

masih abstrak gitu, 

motivasi saya karna saya 

harus kerja biar bisa kepake 

ilmu yg uda saya pelajari 

dan bisa bantu keluarga yg 

masih butuh bantuan dana 

seperti ntk pendidikan 

terutama.  

Saya memilih karir 

berdasarkan latar 

belakang sosial 

(status sosial-

ekonomi, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan orang 

tua) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 
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96 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah ya karna memang sekarang 

sudah waktunya untuk 

menata hidup untuk 

kedepan, menurut saya  

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

97 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Iman dan keyakinan Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

98 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Belum Blum kepikiran,  masih 

menikmati hari muda 

Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Jam kerja 

yang fleksibel 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

99 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Karena untuk menjadi 

seorang wirausaha sangat 

menarik dan dapat 

digunakan juga untuk 

mengasah kreativitas serta 

inovasi dan juga 

memberikan peluang kerja 

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Lingkungan 

pekerjaan yang nyaman, 

Gaji yang tinggi, Jam 

kerja yang fleksibel 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

100 Melanjutka

n tingkat 

pendidikan 

Sudah Motivasi menjadi milyader Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

Pekerjaan tetap dan 

sesuai dengan pilihan 

diri sendiri, Gaji yang 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 
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yang lebih 

tinggi 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

tinggi dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

101 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah mengumpulkan aset untuk 

hidup bahagia secara materi 

di masa depan.  

Saya memilih karir 

berdasarkan minat 

(sesuai 

ketrampilan/keahlia

n/bakat yang 

dimiliki) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri, 

Lingkungan pekerjaan 

yang nyaman, Gaji yang 

tinggi 

Saya ingin membuka 

usaha sendiri dari 

hobby/minat (butuh 

modal dan 

pengalaman, usaha, 

risiko tinggi) 

102 Mencari 

pekerjaan/

memasuki 

dunia karir 

Sudah Be better Saya memilih karir 

berdasarkan 

kepribadian (sesuai 

dengan 

sifat/kepribadian 

diri) 

Peluang untuk 

mengembangkan diri 

Saya ingin bekerja di 

perusahaan yang 

besar, sudah jelas, 

dan pasti (risiko bisa 

diminimalisir) 

 

 

 

 

 

 

No 14. Dari beberapa opsi dibawah ini, Apa bidang 

Karir yang paling Anda inginkan? (Boleh memilih 

15. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 14, 

Apa yang sudah Anda lakukan untuk 

16. Dalam rentang waktu 5 

tahun kedepan, Apa yang 
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lebih dari satu/lainnya) mempersiapkan bidang karir yang Anda 

inginkan? 

ingin anda capai? (Boleh 

memilih lebih dari 

satu/lainnya) 

1 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Kesehatan 

(Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Berprestasi, tanggung jawab di study dan 

menabung sebagai modal 

Keuangan yang stabil 

2 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Bersosialisasi dibidang politik Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

3 Media (Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic 

Designer), Keuangan (Investor, Pemegang Saham, 

Audit, Konsultan Keuangan, Akuntan), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Mempelajari dari internet dan belajar dari 

pengalaman kakak saya ataupun orang lain yang 

sudah berhasil 

Keuangan yang stabil, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, Punya 

rumah impian  

4 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) B3 (Belajar,Berdoa,Berusaha) hidup makmur 

5 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Mulai mencari lowongan dan mencicil 

syarat2nya  

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

6 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Punya ilmu yg lebih dari orang lain tentang 

peternakan 

Keuangan yang stabil, 

Travelling/Jalan-jalan 

7 Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) meningkatkan skill dan ilmu Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

8 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Belajar dan mengembangkan diri  Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

9 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Apply lamaran pekerjaan ehehe Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-
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jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

10 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan) 

Banyak mengikuti seminar dan mulai belajar 

dengan praktisi. 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan 

11 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Membangun ruang untuk usaha Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah 

12 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Mulai jadi wirausaha(entrepreneur) kecil2 an, 

saya mulai berjualan snack impor sistem online 

shop sejak 2014 dan kemudian saya lanjutkan 

untuk berjualan produk2 kecantikan d thn 2018 

dengan ini saya juga bisa belajar dan punya 

pengalaman ... 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

13 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Mengumpulkan modal untuk membuka usaha 

sendiri dan melamar pekerjaan di banyak 

perusahaan.  

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, Hidup dengan 

bahagia 

14 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Mulai mengamati dan mempersiapkan bisnis 

plan 

Keuangan yang stabil, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

membuka usaha sendiri 

15 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) softskill and hardskill Keuangan yang stabil 

16 Startup Business (e-commerce) Bekerja sambilan  Keuangan yang stabil 

17 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Kuliah, magang di bidang kesehatan Travelling/Jalan-jalan 

18 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Belajar mengenal diri lebih dalam untuk 

mengetahui passion dan purpose lalu bekerja 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 
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Konsultan Keuangan, Akuntan), Startup Business (e-

commerce) 

atau melanjutkan studi yg sesuai dengan hal 

tersebut 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

19 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Melakukan perencanaan bisnis dan akun media 

sosial sebagai sarana bisnis 

Keuangan yang stabil 

20 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer) 

Kuliah di bidangnya, mengikuti perlombaan dan 

aktivitas yg mendukung 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

21 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Menyelesaikan hingga profesi ners saya Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

22 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Kerja cari modal Keuangan yang stabil, Menikah 

23 Konsultan konstruksi dan bangunan Sudah magang dan bekerja Keuangan yang stabil 

24 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Mencari informasi tentang resiko dan 

kemungkinan peluang usaha dan pekerjaan tsb 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

25 Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan) 

Sedang proses Menikah  

26 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Menyelesaikan skripsi dahulu Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

27 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Pengalaman di lapangan Keuangan yang stabil, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, 
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28 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Belajar dengan sungguh-sungguh Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah 

29 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Mencari informasi terkait bidang karir Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

30 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Belajar dan Mnecari tahu apasaja langakah 

untuk menuju hal itu 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, 

Membahagiakan orang tua  

31 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Mempelajari informasi terkait perusahaan tsb, 

belajar soal cpns 

Keuangan yang stabil, Menikah, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

32 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Belum Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

33 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Kesehatan 

(Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Belajar sesuai dengan bidang saya, mengikuti 

kegiatan yang menunjang pendidikan saya 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

34 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) searching potensi yang harus dimiliki Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 
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35 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan), Startup Business (e-

commerce) 

Membangun, dan membuat sistem bisnis, serta 

ide bisnis yang baik 

Mencapai kebebasan keuangan, 

berkeluarga, Pelayanan 

36 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) mental, niat, modal Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah 

37 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Startup 

Business (e-commerce) 

Memulai berbisnis online dengan menjual 

makanan hasil karya sendiri. 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

38 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Buat olshop  Travelling/Jalan-jalan 

39 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer), 

Kontraktor 

Mencari info lowongan, persyaratan, 

mempersiapkannya 

Keuangan yang stabil 

40 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Startup 

Business (e-commerce), Kesehatan (Dokter, Perawat, 

Apoteker, Ahli Gizi) 

mempelajari dasar bisnis Keuangan yang stabil, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

41 Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) kuliah di jurusan gizi Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan 

42 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 
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43 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis), 

Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

mengembangkan ketrampilan soft skill dan 

meraih prestasi akademik yang baik 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

44 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) saya mengamati magang sebagai usaha yang sy 

jalanin 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

45 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Mempersiapkan kemampuan akademik dan 

softskill 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

46 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Kesehatan 

(Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

47 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) jualan apapun yg bisa dijual Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

48 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Udah coba juala  Travelling/Jalan-jalan 

49 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

Selama berkuliah mengikuti organisasi 

mahasiswa untuk berlatih team work, Mengikuti 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 
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(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan), Startup Business (e-commerce) 

Kompetisi untuk mengasah otak kita dalam 

menyelesaikan kasus-kasus perusahaan 

(Problem Solving) dan juga mengikuti kompetisi 

Business Plan.. untuk mengasah cara mendirikan 

sebuah usaha sendiri. 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

50 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer) 

berdoa dan minta restu orang tua / pacar Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, semua yang 

membuat hati gembira 

51 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan), Dosen 

Magang, menekuni bidang auditing Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

52 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis), 

Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Belajar untuk masuj PNS Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

53 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Startup 

Business (e-commerce) 

Memulai bisnis online kecil2an Keuangan yang stabil, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

54 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Mengikuti kegiatan yang bisa menunjang 

pemilihan karir kedepan dan memilah milah nya 

sesuai nilai diri yang didapat. Melihat prospek 

ke depan dalam arti membuat list list terbaik 

yang bisa dilakukan ke depan. Berdoa yang 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

kencang wkkwkk (Ora et Labora yang lebih tinggi 

55 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan) 

Memikirkan project kedepan Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

56 Startup Business (e-commerce) Mempersiapkan konsep startup yang akan 

digunkan & mencari partner 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

57 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

58 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Informasi 

dan teknologi (IT development, programmer, 

networking engineer), Media (Broadcaster, Wartawan, 

Reporter, Graphic Designer), Keuangan (Investor, 

Pemegang Saham, Audit, Konsultan Keuangan, 

Akuntan), Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, 

konselor, terapis) 

Menambah pengetahuan Keuangan yang stabil 

59 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Belajar bagaimana masalah yang sering dihadapi 

manusia, mengikuti pelatihan kemanusiaan, 

lebih peduli dengan sesama 

Keuangan yang stabil, 

Travelling/Jalan-jalan 

60 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Blomm Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

61 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) Keuangan yang stabil, 

Travelling/Jalan-jalan 

62 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Jaksa atau Mencari informasi serta channel Keuangan yang stabil, Menikah, 
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hakim Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

63 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Belum begitu mempersiapkan Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

64 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Softskill Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

65 Informasi dan teknologi (IT development, programmer, networking engineer) Travelling/Jalan-jalan 

66 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Belajar Menikah  

67 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Menekuni posisi saat ini dengen terus belajar 

dari orang-orang hebat sekitar. 

Keuangan yang stabil, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

68 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer) 

Mengasah soft skill di dunia nyata Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

69 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Terus belajar dan berusaha mengembangkan diri 

dan mencari informasi 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

70 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Informasi 

dan teknologi (IT development, programmer, 

networking engineer), Startup Business (e-commerce) 

Berusaha menyerap dan memahami ilmu yang 

diberikan selama perkuliahan seoptimal 

mungkin. Karena didunia keteknikan, 

pemahaman teori yang kuat akan menentukan 

keberhasilan praktek 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan 

71 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Belajar dan meningkatkan ipk Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 
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Keuangan, Akuntan) diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

72 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Sudah Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

73 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Informasi dan teknologi (IT development, programmer, 

networking engineer), Startup Business (e-commerce) 

Belajar Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

74 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Persiapan ipk tentunya, dan keahlian sesuai 

bidang yang saya tekuni 

Keuangan yang stabil 

75 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Dengan belajar Menikah  

76 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Informasi dan teknologi (IT development, programmer, 

networking engineer), Keuangan (Investor, Pemegang 

Saham, Audit, Konsultan Keuangan, Akuntan), Startup 

Business (e-commerce) 

Tambah pengetahuan bidang terkait Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan 

77 Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan) 

Mempelajari seluk beluk karir yang akan saya 

geluti 

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah 

78 Media (Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic 

Designer) 

Menyelesaikan jenjang pendidikan. Mengikuti 

kursus desain  

Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

79 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Kesehatan 

Mental baja :) Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 
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(Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

80 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Startup 

Business (e-commerce) 

Belajar rajin wkwk jawaban standar Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

81 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

memahami usaha yang sejenis Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

82 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Kesehatan 

(Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Berkuliah sesuai bidang karir Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

83 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Menabung untuk mengembangkan usaha saat ini Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

84 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Belajar apa yang dibutuhkan untuk buka usaha Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 

85 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Belajar dan berdoa Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

86 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer), 

Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Belajar mengenai bidang yang saya minati 

tersebut, mencoba mencari komunitas di bidang 

tersebut, mencoba mencari kesempatan dan 

Keuangan yang stabil, Bisa 

mapan dan mandiri tanpa 

bantuan orang tua 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Konsultan Keuangan, Akuntan), Startup Business (e-

commerce), Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, 

konselor, terapis) 

terlibat dalam bidang tersebut 

87 Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) Kuliah Keuangan yang stabil 

88 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Keuangan 

(Investor, Pemegang Saham, Audit, Konsultan 

Keuangan, Akuntan) 

Mempelajari ilmu tersebut / latihan magang 

kerja  

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

89 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Media 

(Broadcaster, Wartawan, Reporter, Graphic Designer) 

portofolio, pengalaman magang dll Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

90 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis), 

Kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi) 

Belajar dan berdoa Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 

91 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) mengikuti kelas kelas training pengembangan 

ilmu  

Menikah, Travelling/Jalan-jalan 

92 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Modal Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

93 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Sudah. Saya mempraktekan di rumah Keuangan yang stabil, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, Usaha yang 

saya jalani bisa bersaing  

94 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Iya Keuangan yang stabil, 
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Keuangan (Investor, Pemegang Saham, Audit, 

Konsultan Keuangan, Akuntan) 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Travelling/Jalan-

jalan 

95 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Lembaga 

Masyarakat (pekerja sosial, konselor, terapis) 

Apa ya?  Hmm cuma kayak ikutin organisasi 

trus kerjakan stiap proker dgn totalitas dan blajar 

kuat  bawah tekanan. Hal simpel spt ini lebih 

mempersiapkan softskill, ntk hardskill belum yg 

di persiapkan :( 

Keuangan yang stabil, Menikah, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

96 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

persiapan mental dan modal Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

97 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Saya mencari loker dari BUMN  Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan, 

Melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

98 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN), Startup 

Business (e-commerce), Lembaga Masyarakat (pekerja 

sosial, konselor, terapis) 

Belajar di dunia Kuliah dan Magang Keuangan yang stabil 

99 Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) Browsing mengenai hal tersebut Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

100 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), 

Lembaga Instansi Pemerintah (PNS/BUMN) 

Mempelajari teori dan praktik Keuangan yang stabil, 

Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan, Melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi 
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101 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri), Startup 

Business (e-commerce) 

Join bwl untuk mengumpulkan modal, mencari 

banyak relasi atau networking, browsing 

internet, sharing, gathering, dsb.  

Keuangan yang stabil, Menikah, 

Travelling/Jalan-jalan 

102 Pengusaha/Wirausaha (Membuka bisnis sendiri) Sudah invest Mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan 
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