
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Entrepreneurship di Indonesia mendorong lahirnya berbagai Start-Up bisnis di 

Indonesia, menurut Bahlili Lahadalla ketua umum BPP HIPMI wirausahawan muda 

saat ini berjumlah 1.5 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2016, dan 

jumlah tersebut masih sangat kecil untuk negara Indonesia bila dibandingkan dengan 

Singapura (7%), Malaysia (5%), Thailand (4,5%), dan Vietnam (3,3%). 

(http://www.suara.com/bisnis/). 

Kategorial generasi menurut teori generasi Strauss – Howe dalam buku 

“Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069” (1991) terbagi dalam 6 

generasi, generasi pertama disebut sebagai “G.I Generation” (1901-1924) yaitu 

generasi setelah perang dunia 1, berikutnya adalah “Silent Generation” (1925-1942) 

generasi ini menjalani masa kecilnya dengan krisis yaitu perang dunia 2 peristiwa 

seperti Pearl Harbor dan D-Day dialami oleh generasi ini, selanjutnya “Boom 

Generation” (1943-1960) generasi ini lebih dikenal dengan nama Baby Boomers hal 

ini terjadi karena perang dunia 2 sudah berakhir, kemudian memasuki “Generation X”  

(1961-1981) di generasi ini banyak terjadi pemberontakan dan kesejahteraan anak juga 

bukanlah hal yang utama didukung juga dengan tingkat perceraian yang tinggi, 

memasuki “Generation Y” (1982-2004), generasi ini dibesarkan dengan baik 

disebabkan oleh peristiwa Goals 2000 dan “No Child Left Behind”, dan dalam generasi 

ini terjadi masa perang budaya, generasi ini dikenal juga dengan nama Millenial 

http://www.suara.com/bisnis/


Generation dikarenakan pergantian millennium dari 1999 menuju ke 2000, yang 

terakhir adalah “Generation Z” (2005-sekarang), generasi ini dibesarkan secara 

overprotective dan dijaga dari media, dalam generasi ini gadget mulai merambah 

masuk. 

 

Gambar 1.1 Rasio Kependudukan Pria dan Wanita Tahun 2010 

Sumber: www.bappenas.go.id/file 

 Berdasarkan grafik rasio kependudukan pria dan wanita tahun 2010 tersebut 

menunjukkan jumlah penduduk Generasi Y (rentang usia 2 - 25 )  di Indonesia lebih 

banyak dibanding kategori generasi lainnya, hal tersebut menunjukkan pula bahwa 

dunia kerja di Indonesia secara tidak langsung dipenuhi oleh Generasi Y baik sebagai 

Entrepreneur maupun sebagai Intrapreneur. Dapat terlihat pada tabel 1.2 bahwa jumlah 
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pekerja Generasi Y pada usia kerja memiliki jumlah yang banyak meskipun masih 

kalah dari Generasi X yang merupakan orang tua atau pendahulu Generasi Y, dari tabel 

ini dapat menunjukkan bahwa Generasi Y yang telah memasuki usia kerja yaitu usia 

15-34 adalah 44,464,356 jiwa dan dapat terlihat pada usia 15-19 tahun sudah terdapat 

sebanyak 4.174.431 jiwa yang merupakan 9.3% dari keseluruhan pekerja kategori 

generasi Y  

Tabel 1.1 Statistik Tenaga Kerja Agustus 2015 

Sumber: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1904 

 

Maraknya dunia pekerjaan saat ini dipenuhi oleh generasi muda dengan usia 

20-30 tahun atau kelahiran tahun 1986-1996 yang termasuk dalam kelompok pelaku 

Start-Up bisnis Generasi Y (1982-2004). Pekerja di Indonesia dari era Generasi Y yaitu 

38% dari total jumlah usia kerja yaitu 114,819,199 jiwa atau berjumlah 44,464,356 

jiwa jumlah tersebut masih dibawah generasi X yang berjumlah 52,348,709 jiwa, 
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namun jumlah tersebut tidak terpaut banyak dan akan masih terus meningkat. Anak-

anak generasi Y memiliki karaktersitik tersendiri dalam bekerja baik individu maupun 

berkelompok. Generasi Y memiliki sifat sangat terbuka dimana mereka mampu 

menerima berbagai perubahan dan masukan seperti perubahan teknologi, saran, kritik, 

dan juga perubahan keadaan secara mendadak. Menurut website 

manajemenppm.wordpress.com mengatakan bahwa generasi Y pada usia 20 tahun 

sudah membuat rencana kedepan mereka yaitu mengejar “wealth”, namun dalam 

konteks generasi Y yang dimaksud wealth bukanlah kekayaan material saja, namun 

juga merupakan relasi. Pekerja ataupun entrepreneur Generasi Y tidak suka terikat 

terlalu lama dalam pekerjaan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk 

bersosialisasi dengan keluarga dan teman.  

Generasi Y dengan bisnis yang sudah berjalan baik secara kelompok maupun 

individu atau sudah pernah memulai Start-up suatu bisnis yang menjadi fokus 

penelitian, dimana dalam kelompok tersebut terlihat bagaimana cara Generasi Y 

bersosialisasi baik terhadap sesama Generasi Y maupun Generasi lainnya. Tidak hanya 

sekedar bersosialisasi Generasi Y juga akan berkolaborasi dengan sesama Generasi Y 

maupun Generasi lainnya. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama untuk mencapai hasil 

yang diinginkan, sekaligus menghasilkan kepercayaan diantara pihak terkait (ilza : 

2011), dimana menunjukkan kolaborasi adalah kerjasama tiap individu dalam suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan atau rencana kelompok tersebut. Permasalahan yang 

dialami oleh tiap kelompok hampir selalu sama yaitu kolaborasi, seperti pembagian 



waktu bekerja, fokus pada kelompok, masalah pribadi dan sebagainya, hal tersebut juga 

terjadi di kelompok Start-Up bisnis BaRoPi (Balsem Aroma Kopi) yang berdiri pada 1 

April 2014, dalam bisnis ini awalnya kami beranggotakan 5 orang generasi Y, namun 

dalam perjalanannya terjadi ketidak cocokan yang akhirnya menyebabkan keluarnya 2 

anggota kelompok hingga menyisakan 3 orang dalam kelompok.  

Kolaborasi bisnis memiliki 8 poin penting (cf. Bakker et al., 2011; Powell, 

1998) yang dibahas dalam jurnal “A typology of knowledge collaboration: A case study 

of an initiative to accelerate the internationalization of Finnish cleantech 

entrepreneurship”, poin penting tersebut adalah Focus (focus terhadap kolaborasi 

dalam team dan tujuan dari team), Mutual Understanding (saling pengertian antar 

Individu dalam teamwork), Resources (sumber daya masing-masing individu (bakat, 

skill, dan minat) dalam kolaborasi team), Communication (komunikasi antar individu 

baik saat bekerja maupun memutuskan sesuatu), Time (pembagian waktu antar individu 

untuk berkolaborasi dalam team), Competition (persaingan antar individu dalam 

kolaborasi untuk menunjukkan yang terbaik), Performance & Outcomes (kemampuan 

mengolah informasi dan menjadikan value baru bagi team), Adjustment Processes 

(penyesuaian tiap Individu untuk berkolaborasi dalam team). Berdasarkan journal 

tersebut 8 hal inilah yang dapat menyebabkan gagal atau berhasilnya suatu kolaborasi.  

Berdasarkan latar belakang dapat ditentukan bahwa judul penelitiannya adalah 

“Analisa Kolaborasi Generasi Y pada Start-Up BAROPI.” 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat terlihat bahwa keterlibatan Generasi Y dalam 

dunia start up bisnis sangat besar dan sangat diperlukannya kemampuan berkolaborasi 

dalam dunia kerja baik sebagai team maupun individu, untuk itu masalah penelitian 

yang dipilih adalah “Bagaimana Gambaran Kolaborasi Generasi Y dalam Start-Up 

Bisnis Baropi?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui model kolaborasi yang cocok bagi Generasi Y 

dalam Start Up bisnis Baropi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

Masyarakat luas mengetahui bagaimana Start-Up bisnis dengan berkolaborasi 

dengan Gen Y 

2. Peneliti 

Peneliti mengetahui sifat-sifat Gen Y dan bagaimana cara berkolaborasi dengan 

mereka guna pengembangan bisnis BAROPI. 

3. Perusahaan 

Perusahaan dapat dengan mudah melakukan tes perekrutan terhadap Generasi 

Y dan bagaimana membuat mereka optimal dalam berkolaborasi. 

 


