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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang, perekonomian menjadi salah satu faktor 

penting dalam perkembangan suatu negara. Permasalahan ekonomi yang dialami 

suatu negara dapat menjadi faktor penghambat bagi suatu negara untuk maju dan 

bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi adalah pengangguran. 

Pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya 

pengangguran, produktivitas, dan pendapatan masyarakat turut berkurang 

sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017).  

Pengangguran merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja dengan intensitas kurang 

dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha 

mendapatkan pekerjaan yang layak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

2017). Pengangguran sendiri merupakan masalah yang sering dihadapi oleh 

negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menduduki 

peringkat ke tiga, negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara anggota  

ASEAN pada tahun 2015.  
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Gambar 1.1. Tingkat Pengangguran di Negara Anggota ASEAN tahun 2015 

Sumber:  Databoks 2016 

 

Menurut gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat 

pengangguran yang tinggi yaitu diatas 6%, sedangkan negara tetangga yaitu 

Malaysia hanya mencapai 3%. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia 

menurut World Economic Forum pada tahun 2015, disebabkan oleh kurangnya 

sumber daya manusia (SDM) yang mampu dan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh pasar. Lain halnya dengan Kamboja dimana tingkat 

pengangguran yang terjadi di negara tersebut tidak lebih dari 1%. Hal tersebut 

disebabkan oleh penyerapan angkatan kerja yang besar sehingga tingkat 

pengangguran yang terjadi di Kamboja rendah (databoks, 2016).  

Secara nasional menurut data Badan Pusat Statistik (2019) dalam setahun 

terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berjumlah 5,01%. Jawa Timur 

menempati urutan ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah 3,83% atau 

sebesar 830.000 orang (BPS, Februari 2019: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
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sebesar 5,01 persen, 2019). Jumlah tersebut turun sekitar 0,38% dari Agustus 

2016, namun berbanding terbalik pada salah satu kota yang berada di Jawa Timur 

yaitu, Surabaya. Tingkat pengangguran di Surabaya pada kuarter pertengahan 

tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana tercatat bahwa angka pengangguran 

mencapai 6,12% (BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2019, 

2019). Menurut data BPS (2019) dilihat dari perbandingan tingkat pengangguran, 

Surabaya menempati posisi kedua kota dengan tingkat pengangguran tertinggi 

dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang berada di Jawa Timur.  

Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2019, 

mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran dilihat dari sisi 

tingkat pendidikan. Lulusan diploma dan universitas mengalami peningkatan 

jumlah pengangguran atau tidak bekerja. Karakteristik penduduk yang bekerja, 

ditinjau dari tingkat pendidikannya dikuasai oleh tenaga kerja berkependidikan 

SD ke bawah, yaitu sejumlah 40,51%. Sedangkan untuk tenaga kerja yang 

berkependidikan lulusan Universitas hanya sebesar 9,75% (BPS, Februari 2019: 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,01 persen, 2019). Terdapat 

sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung untuk menerima lapangan pekerjaan apapun 

yang tersedia.  
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Gambar 1.2 Data Tingkat Pendidikan Penganggur 

Sumber:  Databoks 2019 

 

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat 

pendidikan, lulusan Universitas semakin banyak yang tidak bekerja. Penganggur 

lulusan universitas pada Februari 2019 meningkat sebesar 25% dari Februari 

2017. Hal ini berbanding terbalik dengan lulusan tingkat pendidikan seperti SD 

kebawah, SMP, SMA, dan SMK yang mengalami penurunan jumlah penganggur 

di Februari 2019. Sedangkan di Surabaya sendiri tingkat pengangguran lulusan 

universitas naik sebesar 0,68% dari 6,46% dari tahun 2017 menjadi 7,14% pada 

tahun 2018 (BPS, 2019). Terdapat beberapa faktor pula yang turut dinilai 

meningkatkan pengangguran lulusan universitas yaitu, keterampilan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan, ekspetasi penghasilan dan status yang lebih tinggi serta 

penyediaan lapangan kerja yang terbatas (Pusparisa, 2019). 

Menurut Nada (2014) penyebab dari pengangguran pada lulusan perguruan 

tingggi atau universitas (fresh graduate) disebabkan oleh beberapa hal antara lain, 

ketidakcocokan antara karakteristik fresh graduate yang akan memasuki dunia 
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kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan 

oleh banyak faktor salah satunya adalah ketidak sesuaian lapangan pekerjaan yang 

ada dengan keahlian bidangnya serta kurangnya persiapan yang dilakukan oleh 

individu (Nada, 2014). Faktor lain yang juga menyebabkan pengangguran juga 

dipengaruhi oleh belum efisiennya fungsi pasar kerja, yang disebabkan oleh 

kurangnya arus informasi tenaga kerja. Kurangnya arus informasi tenaga kerja ini 

menyebabkan banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan informasi mengenai 

lapangan pekerjaan yang tersedia (Nada, 2014).  

Dari paparan diatas, mahasiswa sebagai calon sarjana seharusnya memiliki 

kemampuan untuk dapat mempersiapkan dirinya dalam menghadapi baik 

persaingan mendapatkan pekerjaan maupun dunia kerja. Individu diharapkan 

dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki yang berguna untuk mempermudah diri dalam menata karirnya. Kesiapan 

yang dimiliki akan membantu individu yang sedang mencari pekerjaan untuk 

cenderung lebih mendapatkan tawaran pekerjaan serta memiliki tingkat kepuasan 

kerja yang lebih tinggi pula, dibandingkan dengan individu dengan kesiapan yang 

lebih rendah (Koen, Klehe, Van Vianen, Zikic, & Nauta, 2010). Oleh karena itu, 

penting bagi mahasiswa sebagai calon sarjana (freshgraduate) untuk dapat 

memaksimalkan potensi dan kemampuannya dalam mempersiapkan diri terjun ke 

dunia kerja. Konteks kesiapan diri individu khususnya mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri dalam dunia kerja biasa disebut dengan career adaptability.  

Menurut Duffy (2010) career adaptability  sebagai kemampuan potensial individu 

agar mampu melewati masa transisi dari masa sekolah menuju dunia kerja, secara 
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efektif dan dapat melakukan berbagai tugas, serta mampu beradaptasi dengan 

perubahan dalam lingkungan kerja. 

Career adaptability atau adaptabilitas karir merupakan teori yang 

dikembangkan dari teori  kematangan karir (career maturity) yang dicetuskan 

oleh Super (1980). Career maturity merujuk pada kesiapan individu untuk 

memilih bidang pendidikan dan vokasional, kemudian ide mengenai career 

adaptability ditambahkan untuk melengkapi konsep kematangan karir (Allison & 

Cossette, 2007). Savickas (1997) mendefinisikan career adaptability sebagai 

kesiapan individu untuk mengatasi tugas yang terprediksi, yaitu dengan 

mempersiapkan dan berpartisipasi aktif di dalam peran kerja serta untuk dapat 

menyesuaikan dengan hal yang tidak terprediksi yang disebabkan oleh perubahan 

dalam kondisi kerjanya. Career adaptability sebagai konstrak psikososial yang 

merupakan kesiapan dan sumber daya individu yang berasal dari kekuatan 

regulasi diri dan interaksinya dengan lingkungan yang berkaitan dengan peran 

dalam pekerjaan (Savickas M., 1997). Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam 

dunia pendidikan dimana seseorang yang seharusnya mempersiapkan diri agar 

sesuai dengan karir yang ingin dicapai. Dengan demikian, career adaptability 

tidak hanya terjadi di dalam dunia pekerjaan, namun juga dalam dunia 

pendidikan. 

Savickas (2013) menjelaskan bahwa tugas perkembangan mahasiswa 

adalah memahami karakteristik tugas yang diberikan. Mahasiswa seharusnya 

mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan tugas perkembangan yang sedang 

dialami. Career adaptability didefinisikan dalam empat dimensi, yaitu kepedulian 
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(concern), pengendalian (control), keingintahuan (curiosity), dan keyakinan 

(confidence). Dimensi concern berkaitan dengan dengan keterlibatan individu 

dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi 

tantangan saat mencari pekerjaan, dimana dengan tingkat kepedulian yang tinggi 

akan mempengaruhi saat proses pencarian kerja dan memiliki peluang yang lebih 

besar untuk diterima (Zacher, 2014). Dimensi control berkaitan dengan sejauh 

mana kepercayaan bahwa dirinya dapat bertanggung jawab atas pengembangan 

karirnya. Aspek ini merupakan aspek intrapersonal yang dapat menumbuhkan 

regulasi diri, dimana melibatkan proses disiplin diri, manajemen diri, dan 

ketegasan dalam mengelola suatu tugas. Hal ini berguna dalam membuat suatu 

tujuan serta pengambilan langkah yang asertif saat mencari pekerjaan (Savickas 

M., 2013). Dimensi curiosity, berhubungan dengan pencarian informasi dan 

eksplorasi pekerjaan serta peran pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Sedangkan 

dalam dimensi confidence mengacu pada keyakinan individu akan 

kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi saat ia 

membangun karir (Cabras & Mondo, 2017). Aspek ini mewakili persepsi individu 

pada kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah. Dengan begitu 

keyakinan dan upaya yang dimiliki individupun akan meningkat. 

Beberapa studi telah mencoba melakukan penelitian mengenai career 

adaptability dalam membantu mengembangkan dan merencanakan karir yang 

cocok dengan dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Guan (2013) menunjukkan 

bahwa dari 4 dimensi yang ada pada career adaptability, dimensi career concern 

dan control menjadi prediktor yang kuat untuk memunculkan kepercayaan diri 
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mahasiswa dalam mencari pekerjaan, dimana hal itu juga sekaligus memprediksi 

hasil dari pencarian kerja. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Duffy (2010) 

menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki kontrol dan kemampuan career 

adaptability yang tinggi akan cenderung menganggap dirinya dapat beradaptasi 

dalam karirnya kelak, dengan tingginya adaptability ini juga akan meningkatkan 

proses pengembangan karirnya.   

Career adaptability juga dapat memunculkan hasil kerja positif pada 

individu. Penelitian yang dilakukan oleh Haibo, Xiaoyu, Xiaoming, & Zhijin 

(2018) menunjukkan bahwa career adaptability berhubungan dengan individual 

career success (career satisfaction dan yearly income) dan organizational success 

(job performance dan mengurangi intensi turnover). Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Brown, Bimrose, Barnes, & Hughes (2012) menunjukkan bahwa 

keempat dimensi pada career adaptability berguna sebagai motivasi individu 

untuk mengadopsi perilaku yang berguna untuk membantu mereka untuk 

mendapatkan hasil kerja yang positif seperti keberhasilan dalam masa transisi 

karir dan karir konseling. Selain itu juga career adaptability juga berhubungan 

dengan work engagement dan personality, serta meningkatkan job satisfaction dan 

well-being individu (Rossier, dkk, dalam Haibo, Xiaoyu, Xiaoming, & Zhijin, 

2018). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat memprediksi career adaptability 

seseorang. Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian untuk 

menentukan faktor-faktor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Zacher (2014) 

menemukan bahwa karakteristik demografi dan perbedaan individual 
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berhubungan dengan career adaptability, dimana karaktristik demografis terdiri 

dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, sedangkan perbedaan individual 

mencakup big five personality traits, core self-evaluations, dan temporal focus 

dimensions. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oztemel dan Akyol (2019) 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara career 

adaptability dengan happiness, social support, dan future perspective pada 

mahasiswa di Turki. 

Perilaku manusia, sebagian besar didasari untuk mencapai suatu tujuan 

yang berguna untuk mendapatkan pencapaian positif dan menghindari 

konsekuensi yang negatif (Creed, Fallon, & Hood, 2009). Untuk mencapai tujuan 

tersebut butuh adanya pandangan mengenai apa yang akan ia lakukan di masa 

depan.  Future time perspective merupakan kecenderungan yang berbeda terhadap 

tiap individu mengenai pemikiran tentang masa depan mereka (Betts, 2013). 

Secara garis besar menurut Carstensen (1999) future time perspective merupakan 

persepsi individu mengenai sisa waktu yang mereka miliki yang berhubungan 

dengan sistem motivasi sosial dan berubah sesuai dengan usia. 

Lens (2012) mendefinisikan future time perspective sebagai antisipasi 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu dekat dan/ atau lama. 

Sedangkan Froehlich (2015) mendefinisikan future time perspective sebagai 

persepsi seseorang mengenai sebarapa banyak kesempatan dan keterbatasan yang 

dimiliki individu dalam kehidupan mereka. Terdapat 3 model yang berkaitan 

dengan studi future time perspective yaitu, future time perspective berbasis 

socioemotional selectivity theory, consideration of future consequences, dan five 
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factors time perspective (Betts, 2013). Penelitian ini hanya akan menggunakan 

model socioemotional selesctivity theory milik Carstensen (1999). Menurut teori 

socioemotional selectivity theory miliki Carstensen (1999), future time perspective 

didefinisikan sebagai persepsi masa depan dalam bentuk kognitif yang 

merefleksikan keyakinan individu mengenai masa depannya, baik itu dalam 

jangka waktu pendek atau panjang yang berisi tentang batasan dan peluang yang 

mereka miliki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oncel (2014) bertujuan untuk mengukur 

apakah future time perspective berhubungan paling erat dengan dimensi career 

concern yang berada pada career adaptability. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa future time perspective berhubungan sangat erat dengan dimensi career 

concern, dengan kata lain future time perspective dapat dikatakan berhubungan 

positif dengan career adaptability. Career concern sendiri berguna untuk 

mempersiapkan masa depan yang berguna bagi pencapaian tujuan masa depan, 

dimana pada dimensi ini mengacu pada perhatian yang dimiliki individu 

mengenai kemungkinan karir yang akan mereka pilih. Perhatian inilah yang akan 

menyebabkan individu mempersiapkan apa yang mungkin mereka hadapi di masa 

depan.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Ferrari, Nota, & Soresi (2010) 

menunjukkan bahwa career adaptability dan future time perspective merupakan 

faktor penting yang berguna untuk mengatasi kesulitan yang dialami individu dan 

untuk mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Future time perspective akan 

meningkat pada masa dewasa awal saat mereka melalui fase exploration yang 
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dicetuskan oleh Super (1980), dimana mereka merenungkan apa yang akan 

mereka harapkan dan dapat dilakukan di masa depan (Ferrari, Nota, & Soresi, 

2010). Selain itu, Walker & Tracey (2012) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa future time perspective merupakan variabel penting dalam pengambilan 

keputusan karir yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Faktor lain yang menentukan career adaptability adalah social support. 

Mahasiswa membutuhkan social support (dukungan sosial) untuk dapat 

membangun rasa percaya diri yang berguna untuk menangani tugas-tugas yang 

berhubungan karir (Wang & Fu, 2015). Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley (1988) 

mendefinisikan social support sebagai keyakinan individu mengenai ketersediaan 

dukungan sosial yang ia dapat yang berasal dari keluarga, teman, dan significant 

others (orang terdekat) saat ia membutuhkan. Social support dapat membantu 

individu merasakan bahwa dirinya dicintai, diapresiasi, dan mendapatkan 

kepedulian, serta pada waktu yang bersamaan membantu meningkatkan kesehatan 

mental individu dengan mengurangi konsekuensi negatif  dari krisis atau 

perubahan dalam hidupnya dan mempermudah individu untuk beradaptasi dengan 

krisis yang sedang ia hadapi (Sarason, dkk, dalam Oztemel & Akyol, 2019). 

Social support dapat meningkatkan skill dalam beradaptasi untuk melewati 

permasalahan dalam pekerjaan (Kenny & Bledsoe, 2005). Hal ini juga dapat 

mengembangkan career adaptability ke arah yang positif (Ebenehi, Rashid, & 

Bakar, 2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Wang & Fu (2015) menunjukkan bawah 

social support dapat meningkatkan career self-efficacy dan career adaptability. 
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Social support berguna untuk membantu individu dalam menghadapi lingkungan 

karir yang sangat kompetitif. Mereka menyimpulkan bahwa dukungan yang 

berasal dari orang tua, teman, dan significant others akan berkontribusi secara 

positif terhadap career adaptability. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh 

Ebenehi, Rashid, & Bakar (2016) menunjukkan bahwa social support dapat 

memprediksi munculnya career adaptability. Mereka dapat meningkatkan 

kemampuan career adaptabilitynya melalui social support yang mereka terima 

dari keluarga, teman, dan significant others yang ada di lingkungannya.  

Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Karacan-

Ozdemir & Guneri (2016) juga menunjukkan bahwa individu yang lebih banyak 

menerima dukungan dari orang tua, teman dan significant others akan memiliki 

tingkat career adaptability yang tinggi pula. Namun hal ini berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yousefi, Abedi, Bahban, Eatemadi, & 

Abedi (2011) yang menunjukkan bahwa tidak ditemukannya pengaruh antara 

social support dengan career adaptability. Pada penelitiannya Yousefi, Abedi, 

Bahban, Eatemadi, & Abedi (2011) menemukan hubungan yang signifikan dan 

negatif dengan career concern. 

Memperhatikan pemaparan yang telah dijelaskan, peneliti merasa perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih adanya variasi hasil penelitian 

mengenai social support dengan career adaptability. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai faktor future time perspective dan social support 

terhadap career adaptability khususnya pada mahasiswa tingkat akhir di 

Surabaya.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada era globalisasi sekarang, perekonomian menjadi salah satu faktor 

penting dalam perkembangan suatu negara. Permasalahan ekonomi yang dialami 

suatu negara dapat menjadi faktor penghambat bagi suatu negara untuk maju dan 

bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi adalah pengangguran. Secara 

nasional, Jawa Timur menempati urutan ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia, 

dengan jumlah 3,83% atau sebesar 830.000 orang (BPS, Februari 2019: Tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,01 persen, 2019). Jumlah tersebut turun 

sekitar 0,38% dari Agustus 2016, namun berbanding terbalik pada salah satu kota 

yang berada di Jawa Timur yaitu, Surabaya. Menurut data yang dimiliki BPS 

(2019) tingkat pengangguran di Surabaya pada kuarter pertengahan tahun 2019 

mengalami peningkatan, dimana tercatat sebesar 6,12% dan Surabaya menempati 

posisi kedua kota dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara kabupaten atau 

kota lain di Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, di 

Surabaya sendiri tingkat pengangguran lulusan universitas juga mengalami 

peningkatan sebesar 0,68% dari 6,46% di tahun 2017 menjad 7,14% di tahun 

2018. 

Menurut Nada (2014) terdapat beberapa faktor penyebab dari 

pengangguran pada lulusan perguruan tingggi atau universitas (fresh graduate), 

antara lain, ketidakcocokan antara karakteristik fresh graduate yang akan 

memasuki dunia kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia yang disebabkan oleh 

kurangnya persiapan yang dilakukan oleh individu, selain itu juga kurangnya arus 
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informasi mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia (Nada, 2014). Adanya 

ekspetasi penghasilan dan status lebih tinggi, serta penyediaan lapangan pekerjaan 

yang terbatas juga turut mempengaruhi peningkatan pengangguran lulusan 

universitas (Pusparisa, 2019). 

Career adaptability berguna bagi mahasiswa yang akan melewati masa 

transisi dari masa belajar menuju dunia kerja, dimana dengan menerapkan konsep 

tersebut, mereka akan mampu untuk mengatasi permasalahan yang datang, 

termasuk merencanakan dan mempersiapkan karirnya. Penelitian ini akan 

mengukur konstrak future time perspective dan social support yang merupakan 

faktor dari career adaptability seperti penelitian yang dilakukan oleh Oztemel & 

Akyol (2019). Namun pada penelitian ini peneliti tidak mengukur kembali 

konstrak happiness. 

Future time perspective merupakan konstrak cognitive-motivational, yang 

merupakan konstrak non-ability individual yang baru-baru ini juga dapat 

digunakan menyangkut mengenai psikologi industri (Betts, 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Oncel (2014) bertujuan untuk mengukur apakah future time 

perspective berhubungan paling erat dengan dimensi career concern yang berada 

pada career adaptability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa future time 

perspective berhubungan sangat erat dengan dimensi career concern, dengan kata 

lain future time perspective dapat dikatakan berhubungan positif dengan career 

adaptability. Pada penelitiannya Oncel (2014) menguji apakah benar future time 

perspective memiliki hubungan paling erat dengan dimensi career concern, 

dimana career concern sendiri berguna untuk mempersiapkan apa yang mungkin 
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mereka hadapi di masa depan yang berguna bagi pencapaian tujuan dan 

kemungkinan karir yang akan merka pilih.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Ferrari, Nota, & Soresi (2010) 

menunjukkan bahwa career adaptability dan future time perspective merupakan 

faktor penting yang berguna untuk mengatasi kesulitan yang dialami individu dan 

untuk mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Future time perspective akan 

meningkat pada masa dewasa awal saat mereka melalui fase exploration yang 

dicetuskan oleh Super (1980), individu pada fase ini akan merefleksikan kembali 

mengenai apa yang mereka harapkan dan apa yang akan dilakukan di masa depan 

(Ferrari, Nota, & Soresi, 2010). Individu yang memiliki future time perspective 

yang tinggi akan memiliki perasaan berkelanjutan yang lebih baik, 

mempertimbangkan secara matang mengenai masa depannya, memandang diri 

sendiri secara lebih positif dan memandang masa depan lebih kepada apa yang 

dapat dicapai, juga cenderung untuk dapat menatapkan karir yang diinginkan, 

merencanakan dan bertanggung jawab atas masa depan mereka, serta menciptakan 

kondisi untuk sukses dengan masuk ke jurusan yang mereka inginkan.  Selain itu, 

Walker & Tracey (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa future time 

perspective merupakan variabel penting dalam pengambilan keputusan karir yang 

dilakukan oleh mahasiswa. 

Selain future time perspective, social support juga sering kali dikaitkan 

dengan career adaptability. Social support dapat membantu individu merasakan 

bahwa dirinya dicintai, diapresiasi, dan mendapatkan kepedulian, serta pada 

waktu yang bersamaan membantu meningkatkan kesehatan mental individu 
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dengan mengurangi konsekuensi negatif  dari krisis atau perubahan dalam 

hidupnya, dan mempermudah individu untuk beradaptasi dengan krisis yang 

sedang ia hadapi (Sarason, dkk, dalam Oztemel & Akyol, 2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang & Fu (2015) menunjukkan bawah 

social support dapat meningkatkan career self-efficacy dan career adaptability. 

Social support berguna untuk membantu individu dalam menghadapi lingkungan 

karir yang sangat kompetitif. Menurut Wang & Fu (2015) social support dalam 

konteks masa transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, berguna untuk 

membangun rasa percaya diri individu dalam menangani tugas-tugas yang 

nantinya berhubungan dengan karir mereka. Mereka menyimpulkan dalam 

penelitiannyab bahwa dukungan yang di dapat individu yang berasal dari orang 

tua, teman, dan significant others akan berkontribusi secara positif terhadap 

career adaptability, dimana semakin banyak dukungan yang ia terima maka 

semakin tinggi pula tingkat career adaptabilitynya. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Ebenehi, Rashid, & Bakar (2016) menunjukkan bahwa social 

support dapat memprediksi munculnya career adaptability. Mereka dapat 

meningkatkan kemampuan career adaptabilitynya melalui social support yang 

mereka terima dari keluarga, teman, dan significant others yang ada 

dilingkungannya. Peran social support yang dirasakan inilah yang berperan dalam 

proses pengembangan karir individu (Ebenehi, Rashid, & Bakar, 2016).  

Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Karacan-

Ozdemir & Guneri (2016) juga menunjukkan bahwa individu yang lebih banyak 

menerima dukungan dari orang tua, teman dan significant others akan memiliki 
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tingkat career adaptability yang tinggi pula. Social support dapat berpengaruh 

pada pengambilan jurusan ketika kuliah, eksplorasi karir, career decision making, 

dan kematangan karir individu. Pada penelitiannya, Karacan-Ozdemir & Guneri 

(2016) menyatakan bahwa social support yang didapatkan dari significant others 

memunculkan career planning dan self-exploration individu, sedangkan social 

support yang didapatkan dari keluarga dan teman dapat mempengaruhi self 

exploration.  

Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yousefi, Abedi, Bahban, Eatemadi, & Abedi (2011) yang menunjukkan bahwa 

tidak ditemukannya pengaruh antara social support dengan career adaptability. 

Pada penelitiannya Yousefi, Abedi, Bahban, Eatemadi, & Abedi (2011) hanya 

menemukan hubungan yang signifikan dan negatif dengan career concern. 

Kemungkinan yang dapat menjelaskan adanya hubungan sinifikan dan negatif 

antara social support dan career adaptability adalah dukungan yang dirasakan 

oleh individu tidak langsung berpengaruh pada career adaptability, namun 

terlebih dahulu mengatasi masalah-masalah yang dimiliki oleh individu sehingga 

peran social support tidak langsung perpengaruh pada career adaptability 

(Yousefi, Abedi, Bahban, Eatemadi, & Abedi, 2011). 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memutuskan untuk mengkaji 

kembali mengenai faktor future time perspective dan social support terhadap 

career adaptability khususnya pada konteks mahasiswa tingkat akhir yang akan 

menghadapi masa transisi dari masa sekolah menuju dunia kerja. Selain itu, 

adanya variasi hasil penelitian pada social support. Peneliti berharap hasil 

SKRIPSI PENGARUH FUTURE TIME ...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TALITHA NOVIRA 



18 
 

 
 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi mahasiswa 

tingkat akhir yang akan mengalami masa transisi ke dunia kerja. 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan penelitian yang diberikan oleh peneliti, di 

antaranya: 

1.3.1 Career Adaptability 

Career adaptability sebagai konstrak psikososial yang merupakan 

kesiapan individu untuk mengatasi tugas yang terprediksi dan sumber daya yang 

berasal dari kekuatan regulasi diri dan interaksi individu dengan lingkungan yang 

berkaitan dengan peran dalam pekerjaan. (Savickas M. , 1997) 

1.3.2 Future Time Perspective 

Future time perspective merupakan persepsi masa depan dalam bentuk 

kognitif yang merefleksikan keyakinan individu mengenai masa depannya, baik 

itu dalam jangka waktu pendek atau panjang yang berisi tentang batasan dan 

peluang yang mereka miliki (Carsenten & Lang, 1996). 

1.3.3 Social Support 

Social support didefinisikan sebagai keyakinan individu mengenai 

ketersediaan dukungan sosial yang ia dapat yang berasal dari keluarga, teman, dan 

orang terdekat (significant others) saat ia membutuhkan (Zimet, Dahlem, Zimet, 

& Farley, 1988). 

1.3.4 Mahasiswa Tingkat Akhir 

Mahasiswa tingkat akhir didefinisikan sebagai mahasiswa aktif yang 

sedang menempuh pendidikan baik di perguruan tinggi negeri atau swasta, yang 
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sedang menempuh semester 7 ke atas untuk jenjang S1 dan semester 5 ke atas 

untuk jenjang D3. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

future time perspective dan social support terhadap career adaptability pada 

mahasiswa tingkat akhir di Surabaya? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis secara empiris 

dan untuk menganalisi apakah terdapat pengaruh antara future time perspective 

dan social support terhadap career adaptability pada mahasiswa tingkat akhir di 

Surabaya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan 

mengenai pengaruh future time perspective dan social support terhadap career 

adaptability pada mahasiswa tingkat akhir di Surabaya. 

b. Penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi penelitian sebelumnya yang 

mengkaji mengenai future time perspective, social support, dan career 

adaptability. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya career 

adaptability yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa 

transisi ke dunia kerja 

SKRIPSI PENGARUH FUTURE TIME ...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TALITHA NOVIRA 



20 
 

 
 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan informasi tambahan 

yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 
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