
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Revolusi industri merupakan suatu periode yang ditandai dengan adanya 

perubahan secara besar besaran dan berdampak secara mendalam terhadap kondisi 

sosial, ekonomi dan budaya diseluruh dunia. Sejarah Revolusi Industri dimulai 

dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 saat ini dunia telah memasuki era revolusi 

industri 4.0, masing masing era revolusi industri tersebut memiliki cirinya masing 

masing, antara lain Revolusi Industri 1.0 dicirikan dengan efisiensi aktivitas 

manusia dan mekanisasi produksi, lalu revolusi industri 2.0 ditandai dengan mulai 

adanya produksi massal dan berkembangnya standarisasi mutu, kemudian pada 

era revolusi industri 3.0 mulai adanya perkembangan mengenai fleksibilitas 

manufaktur yang berbasis otomatisasi dan robot, lalu saat ini telah memasuki era 

revolusi industri 4.0 yang dicirikan dengan hadirnya cyber fisik dan kolaborasi 

manufaktur (Hermann, dkk., 2015).  

Konsep kemunculan revolusi industri 4.0 diperkenalkan pertama kali oleh 

Profesor Klaus Schwab. Profesor Klaus Schwab adalah seorang ekonom terkenal 

asal Jerman sekaligus penggagas dari World Economic Forum (WEF) yang 

melalui bukunya, The Fourth Industrial Revolution, ia menyatakan bahwa 

revolusi industri 4.0 saat ini telah dapat mengubah cara hidup kita secara 

fundamental, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain (Schwab, 2016).  
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Kearney dalam Stevani Halim, (Medium, 2018), menggambarkan empat 

tahap evolusi industri. Pertama, Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir 

abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama 

pada tahun 1784. Kedua, Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu 

ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Ketiga, Awal 

tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0 yang 

dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi 

produksi. Dalam perdagangan, pada era ini belum adanya jual beli secara online, 

apabila ingin membeli suatu barang mereka akan mendatangi toko secara 

langsung tanpa diperantarai oleh internet atau aplikasi tertentu (marketplace), 

kemudian ketika orang ingin membuka toko atau gerai, seseorang tersebut harus 

memiliki modal besar untuk membeli barang barang yang akan dijual kembali, 

lalu yang terakhir, pada era ini marak sekali perkembangan perusahaan turunan, 

yang sudah dibesarkan satu atau dua generasi sebelumnya, seperti Sampoerna, 

Otsuka, Wismilak, Ramayana Dept. Store dan lain sebagainya.  Terakhir, 2018 

hingga sekarang zaman revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah industri yang 

menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Ini merupakan 

tren pertukaran data dan otomatisasi dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, 

industri mulai menyentuh dunia digital atau virtual, yang kemudian membentuk 

konektivitas manusia, mesin dan data, sehingga semua sudah ada di mana-mana, 

atau kita sekarang mengenalnya dengan istilah Internet of Things (IoT). 
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Gambar 1.1  

Perkembangan Era Revolusi Industri 

Kagermann (2013) mengemukakan bahwa revolusi industri 4.0 berperan 

penting dalam 3 faktor yang saling terkait yakni : 1) digitalisasi dan interaksi 

ekonomi dengan jaringan dari yang sebelumnya sederhana, menjadi lebih 

kompleks, 2) digitalisasi produk dan layanan, 3) model pasar baru.  

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin pesat pada awal 

abad 20, hal ini telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang 

dapat dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh 

tenaga manusia tetapi menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau 

sistem otomatisasi berbasis komputer, dampaknya, biaya produksi menjadi 

semakin murah (Rosyadi,2018). Teknologi dan informasi juga semakin maju 

diantaranya adalah teknologi kamera yang telah terintegrasi dengan mobile phone 

dan berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik 

digital. 
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Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi 

digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi 

industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam 

semua proses aktivitas. Perkembangan teknologi internet tidak hanya 

menghubungkan jutaan manusia di dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi 

transaksi perdagangan, jual beli, dan transportasi yang semua itu dilakukan secara 

online.  

Indonesia kini dihadapkan pada era revolusi industri 4.0, tentunya banyak 

faktor yang harus disiapkan, satu diantaranya pembangunan Sumber Daya 

Manusia (SDM). pembangunan (SDM) menjadi salah satu fokus visi Indonesia 

yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, sekaligus 

fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 (tribunnews.com, 27/08/19). Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan bahwa sebagai bagian dari SDM, 

para milenial ini harus bisa menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). 

 "Menghadapi era Industri 4.0, generasi milenial 

Indonesia harus menjadi SDM yang hebat. Karena pada 

era 4.0, industri yang menjadi lapangan kerja, menuntut 

produktivitas yang tinggi, efisien dan efektif. Tentu itu 

semua menuntut SDM yang siap menjadi penerap 

teknologi yang terkini, Selain itu, faktor pendukung 

lainnya seperti inovasi, kreativitas serta kecepatan juga 

diperlukan untuk mengejar ketertinggalan negara ini 

dari negara lainnya. Seperti yang diharapkan Presiden 

Jokowi bahwa Indonesia harus menjadi negara yang 

kompetitif. Kita harus bergerak cepat, mengejar 

ketertinggalan, SDM Iptek lah kunci menuju Indonesia 

Emas, (tribunnews.com, 27/08/19)". 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ARIDA DYAH SUSILAWARDHANIMODEL KEPRIBADIAN ENTREPRENEUR  ...



5 
 

 
 

 Selain itu, untuk dapat bersaing dalam era revolusi industri generasi ke-4 

ini kita perlu meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan 

keunggulan teknologi yang kompetitif dan mengembangkan kreatifitas. Tingkat 

penguasaan teknologi oleh suatu negara akan menentukan apakah negara itu 

termasuk kategori negara maju atau negara berkembang, sebab negara yang 

memiliki teknologi maju akan bermuara pada bidang-bidang lain seperti 

penguasaan ekonomi (tribunnews.com, 27/08/19). 

Contoh dampak dari integrasi aktivitas manusia dengan teknologi 

informasi dan ekonomi adalah munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, 

Uber dan Grab menjadi semakin meningkat. Berkembangnya drone, aplikasi-

aplikasi media sosial, bioteknologi dan nanoteknologi semakin menegaskan 

bahwa dunia digital telah merubah kehidupan manusia secara fundamental 

(Rosyadi, 2018). Hal inilah yang menjadi dampak dari industrialisasi di Negara 

Indonesia, revolusi industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang 

memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan 

masyarakat. Perubahan-perubahan tak terduga menjadi fenomena yang akan 

sering muncul pada era revolusi indutsri 4.0.  

Kita menyaksikan pertarungan antara taksi konvensional versus taksi 

online atau ojek pangkalan vs ojek online. Publik tidak pernah menduga 

sebelumnya bahwa ojek/taksi yang populer dimanfaatkan masyarakat untuk 

kepentingan mobilitas manusia berhasil ditingkatkan kemanfaatannya dengan 

sistem aplikasi berbasis internet. Dampaknya, saat ini publik menjadi lebih 
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dimudahkan untuk mendapatkan layanan transportasi dengan harga yang sangat 

terjangkau.  

Tidak hanya pada sektor industri, pola hidup dan pola pikir generasi 

millenial juga telah banyak dipengaruhi oleh era revolusi industri 4.0, dimana 

generasi millenial pada zaman sekarang lebih suka dengan sesuatu yang berbau 

online, mulai dari belanja hingga membuka usaha, hal ini dapat menimbulkan 

perubahan yang berarti bagi kemajuan bangsa karena generasi millenial adalah 

aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan social (Naafs, S 

& White, B 2012). 

Terdapat beberapa contoh generasi millenial yang sukses pada sektor 

industri bisnis dengan berwirausaha yakni Putri Tanjung (Creativepreneur Event 

Creator (EC)), Adamas Belva dan Iman Usman (Ruang Guru), Nadiem Makarim 

(Go-Jek), Ahmad Zaki (Bukalapak), Rachel Vennya (Influencer/Selebgram), 

Hendy Setiono (Kebab Baba Rafi), Ferry Unardi (Traveloka) dan masih banyak 

entrepreneur generasi milenial lainnya yang sangat menginspirasi saat ini.  

Banyak pergeseran dari sistem entrepreneurship sebelum era revolusi 

industri 4.0 dengan era revolusi industri 4.0 seperti pada sebelum era revolusi 

industri 4.0 banyak bisnis yang terbentuk dari warisan orang tua, lingkaran 

pengusaha, perusahaan turun temurun yang sudah dirintis 1 atau 2 generasi 

sebelumnya. Namun pada revolusi industri 4.0 setiap orang dengan segala usia 

bisa menjadi entrepreneur, ini adalah salah satu dampak positif dari adanya 

digitalisasi yang tengah berkembang pada era revolusi industri 4.0.  
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Telah disebutkan diatas bahwa generasi millenial merupakan aktor utama 

dari perubahan ekonomi dan sosial, oleh karena itu seharusnya generasi millenial 

dapat meningkatkan kemajuan dibidang ekonomi dan sosial, serta dapat 

memanfaatkan teknologi pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Secara khusus 

dinamika perkembangan entrepreneurship dari generasi milenial perlu disikapi 

positif, misalnya perkembangan tren start-up business, online business, dan 

alternatif usaha lainnya di era revolusi industri 4.0 yang sedang aktual.  

Namun kenyataannya saat ini adalah menurut Daliman (2013) 

mendapatkan temuan bahwa generasi milenial masih berorientasi menjadi 

pegawai negeri (41%), merasa tidak mampu dan tidak tahu untuk memulai usaha 

(30%), masih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan entrepreneurship 

(29%).  

Wijaya (2007) juga menjelaskan bahwa bahwa banyak generasi millenial 

saat ini yang beranggapan bahwa menjadi entrepreneur bukanlah pilihan karier 

yang menarik, karena ketidakpastian situasi dan banyaknya tantangan yang akan 

dihadapi dalam rangka membangun usaha baru. Masalah yang menghadang calon 

entrepreneur menyangkut baik kesulitan akses modal, akses pembiayaan, akses 

pemasaran, akses informasi maupun kebijakan pemerintah, serta ketidakpercayaan 

diri dalam menghadapi risiko. Beberapa penghalang tersebut merupakan faktor 

yang kerap dihadapi oleh calon entrepreneur. Untuk itulah diperlukan suatu 

pemahaman tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan di kalangan generasi 

millenial. Pengaruh pendidikan kewirausahaan selama ini telah dipertimbangkan 

sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan 
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minat, jiwa, dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi millenial (Kourilsky 

dalam Indarti & Rostiani, 2008). 

Berbagai macam sistem jual beli saat ini bisa dilakukan tanpa modal 

dengan adanya sistem dropship yakni sebuah teknik pemasaran dimana penjual 

tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan order, 

penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke 

distributor/supplier/produsen, sehingga tidak dibutuhkan modal dalam transaksi 

jual beli. Dengan adanya sistem ini, akan mempermudah setiap generasi milenial 

untuk memulai bisnis baru tanpa harus memperlukan modal besar dari banyak 

pihak. 

Kemudian adanya media sosial seperti Facebook dan Instagram dapat 

menjadi  media jual beli secara online juga sangat membantu generasi milenial 

sebagai sarana marketing yang sangat efektif di era revolusi industri 4.0 saat ini. 

Lalu marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Olx dan lain sebagainya 

juga merupakan media yang dapat menampung seluruh barang barang yang bisa 

diperjual belikan tanpa memandang status sosial, demografi, ataupun pengalaman 

kerja sebelumnya untuk dapat menjadi penjual di marketplace ini. 

Penulis akan membahas beberapa contoh perjalanan karir entrepreneur 

generasi milenial yang sukses pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Pertama ada 

Putri Tanjung, Sebagai anak Chairul Tanjung, konglomerat yang masuk 10 besar 

orang terkaya di Indonesia dan saat ini merupakan staff khusus dari presiden Joko 

Widodo periode 2019-2024, tentu masalah permodalan bukan kendala bagi Putri 

Indahsari Tanjung jika ia ingin mendirikan sebuah usaha. Namun ia memilih tidak 
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meminta modal sepeser pun dari sang ayah untuk menjalankan bisnis event 

organizer. Putri bercerita awal mula ketertarikan mendirikan usaha bernama 

Creativepreneur Event Creator dipicu saat dirinya menjadi ketua OSIS saat duduk 

di bangku SMP. Posisinya sebagai ketua OSIS mengharuskan Putri membuat 

acara-acara sekolah. 

Akhirnya, bersama dua orang temannya ia membuat party planner kecil-

kecilan bernama El Paradiso. 

“Ketika itu kita membuat pesta ulang tahun dan perpisahan. Saya 

membuat acara tersebut tanpa modal sepeser pun dari orang tua,” ujarnya. 

Creativepreneur Event Creator memiliki misi untuk menyebarkan  semangat  

entrepreneurship, menginspirasi anak-anak millenial untuk berinovasi. Pada saat 

itu dirinya gelisah karena acara-acara inspiratif mengenai enterpreneurship harga 

tiketnya sangat mahal, berlangsung berhari-hari dengan konsep kelas yang 

membosankan dan kurang menghibur bagi anak muda. Maka di tahun 2014 itu 

Putri mengadakan event besar pertama di bawah bendera Creativepreneur Event 

Creator (EC) yaitu Creativepreneur Corner. Putri Tanjung dalam meniti karirnya 

tidak hanya menuai kesuksesan, dalam Chanel Youtube detik.com 

https://www.youtube.com/watch?v=8UfXdNwSB8E Putri Tanjung Pernah 

mengatakan bahwa ia sering mengalami penolakan sponsor, diremehkan banyak 

orang,  dan ia juga pernah merugi sebesar 800 Juta Rupiah, namun itu tidak 

membuatnya tidak patah semangat dalam berkarir, hal tersebut merupakan 

makanan sehari-hari yang harus dijadikan sebagai pelajaran dan merupakan 

bagian dari proses.  
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 Profil entrepreneur kedua adalah Adamas Belva Syah Devara. Beliau 

adalah seorang entrepreneur generasi milenial yang sukses di tahun 2019 ini. 

Adamas Belva Syah Devara yang saat ini juga didapuk presiden Joko Widodo 

sebagai staff khusus kepredisenan perwakilan dari generasi millenial ini 

merupakan Pendiri dan Direktur Utama (CEO) dari perusahaan startup di bidang 

pendidikan dan teknologi terbesar di Indonesia, Ruangguru Pada tahun 

2017.Sebuah aplikasi di bidang edukasi yang menyediakan sistem pembelajaran 

bagi pelajar secara online, mirip seperti wadah bimbingan belajar para siswa pada 

umumnya, namun Ruangguru menyediakan sistem yang lebih fleksibel, visualitas 

yang menarik, serta harga yang terjangkau bagi para pelajar. Prestasi yang telah ia 

raih adalah terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha muda paling berpengaruh 

di Asia oleh Forbes Magazine. Dilansir dari laman 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adamas_Belva_Syah_Devara bukan merupakan 

seseorang dari keluarga yang berada sehingga mampu untuk memodali anaknya 

untuk berwirausaha besar seperti saat ini. Nilai-nilai yang ditanamkan mengenai 

pentingnya pendidikan ini adalah dasar dari keyakinan Belva untuk 

memperjuangkan hak yang sama untuk semua anak Indonesia mendapatkan 

pendidikan berkualitas. Pada tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 

delapan siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah 

Singapura untuk melanjutkan studinya ke Nanyang Technological 

University, Singapura. Setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat, 

pada tahun 2016, ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di 

Indonesia, dan kembali ke tanah air menjabat sebagai posisi Direktur Utama 
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di Ruangguru. Di bawah kepemimpinan Belva, hanya dalam 

setahun, Ruangguru berkembang pesat lima kali lipat dan menjadi perusahaan 

teknologi pendidikan terbesar di Indonesia, menjangkau lebih dari 10 juta siswa 

dan 150.000 guru.  

Adapun beberapa trik sukses dari Belva sendiri dengan adanya ruangguru 

ini adalah menjanjikan peningkatan kualitas dan layanan seiring 

kepemimpinannya. “Penekanan pada kualitas produk tercermin pada perubahan 

manajemen. Kami ingin membangun pendidikan yang lebih baik, yang 

menawarkan pengajaran dan konten berkualitas, yang memungkinkan komunikasi 

dan kolaborasi yang lebih baik antara guru, orangtua, dan murid,” ujar Belva 

dilansir dari DailySocial (22/07/2016). Tentunya perjalanan karir ini bukan suatu 

hal yang instan, dilansir dari laman 

https://kinibisa.com/inspirasi/detail/mahasiswa-berprestasi/belva-devara-

menciptakan-ruang-bagi-guru Belva merupakan mahasiswa lulusan Stanford 

University, Harvard University dan Nanyang Technological University. 

Perjalanan karirnya juga Pengalaman Belva menjajaki dunia professional terjadi 

pada tahun 2010, saat ia magang di Accenture dan Goldman 

Sachs sebagai Summer Analyst. Belva juga pernah mendapatkan kesempatan 

magang di Kantor Kepresidenan Indonesia di tahun 2011. Namun, Belva Devara 

baru terekspos dengan dunia kerja yang nyata ketika ia mengikuti program YLI di 

tahun 2011. Program itulah yang mengamankan posisinya sebagai konsultan 

di McKinsey & Co. 
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Belva bekerja bagi perusahaan konsultan ternama di dunia itu sejak 2011, 

selepas ia mendapatkan gelar sarjananya. Ia menangani berbagai klien dari 

berbagai latar belakang industri, mulai dari minyak dan gas, pendidikan, 

kesehatan masyarakat, barang konsumsi sampai telekomunikasi. Pengembangan 

strategi, organisasi dan operasional menjadi isu yang sering dihadapinya. 

Dia menjadi kontributor laporan McKinsey Global Institute (MGI) tentang 

potensi Indonesia di masa depan. Belva mencetak performa terbaik di McKinsey 

di akhir tahun 2012, Top 5% Performer. Ia juga diberikan Client First 

Award 2012 dari McKinsey & Co Asia Tenggara berkat performa baiknya yang 

diakui dan diapresiasi para klien. 

Dua tahun setelah di McKinsey & Co, Belva menginginkan pendidikan 

yang lebih tinggi. Ia berniat mengambil pendidikan di pascasarjana di Amerika 

Serikat. Disini pulalah ia, bersama Iman Usman, sahabatnya, mendapatkan 

inspirasi untuk membentuk RuangGuru. Inspirasi itu muncul ketika mereka 

sedang belajar untuk menghadapi tes. 

Belva Devara dapat menjadi inspirasi bagi setiap anak millenial yang ingin 

menjadi entrepreneur generasi millenial yang sedang berusaha mendirikan 

perusahaan start-up. Dengan kegigihan, percaya diri, kerja keras dan keinginan 

untuk berprestasi yang tinggi membuat Belva tak cuma menginspirasi, Belva dan 

Ruangguru juga telah menebar manfaat dengan menawarkan terobosan baru 

dalam belajar.  

Entrepreneur berasal dari kosa kata bahasa perancis yaitu entre dan 

preneur, yang secara harfiah berarti menjalankan (Bird & West, 1997, dalam 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ARIDA DYAH SUSILAWARDHANIMODEL KEPRIBADIAN ENTREPRENEUR  ...



13 
 

 
 

Zimmerman, 2008). Lumpkin dan Dess (1996, dalam Li, Z.dan Liu, Y. 2011) 

membagi entrepreneurship menjadi lima bagian, autonomy, innovativeness, risk 

taking, proactiveness, dan competitive aggressiveness.  

McClelland (1986, dalam Zimmerman, 2008) telah mengidentifikasikan 

karakter entrepreneur sebagai kebutuhan yang sangat tinggi akan prestasi, 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki kemampuan penyelesaian 

masalah, aktif mencari feedback, dan menerima tanggung jawab individu. 

Karakter entrepreneurship lain yang diidentifikasi oleh para peneliti termasuk 

toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian, inisiatif, kepercayaan diri, sifat 

agresif, kemampuan untuk memobilisasi dan menggunakan sumber daya secara 

efisien, melihat uang sebagai ukuran kinerja, kesadaran diri, dan kecenderungan 

untuk mempercayai orang lain. Peneliti lain mendefinisikan karakteristik 

entrepreneur menjadi inovator sebagai pemimpin, energik, fleksibel, optimis, 

berorientasi hasil, dan mandiri (Blawatt, 1995; Hornaday, 1982; Timmons, 1978, 

dalam  Zimmerman, 2008). 

Peneliti lain telah menunjukkan bahwa pengusaha adalah makhluk sosial, 

dipengaruhioleh lingkungan mereka, dan produk-produk dari periode mereka, dan 

bahkan lebih penting, wilayah atau lokasi mereka (Ellis, 1983; Gibb & Ritchie, 

1981; Julien & Marchesnay, 1996, dalam Zimmerman, 2008).  

Bezzina (2010) dalam penelitian menyatakan bahwa banyak penelitian 

seperti penelitian yang dikembangkan oleh Robinson et al., (1991, dalam Bezzina, 

2010); dan Steward et al., (2003, dalam Bezzina (2010). telah menunjukkan 
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bahwa entrepreneur memiliki need for achievement yang lebih tinggi 

dibandingkandengan non-entreprenenur.  

Sedangkan penelitian dari Brockaus & Horwitz (1986, dalam Bezzina, 

2010) menyatakan bahwa karakteristik internal locus of control bisa membedakan 

antara entrepreneur yang sukses dan tidak sukses. Banyak penelitian lain juga 

yang menyatakan bahwa para entrepreneur memiliki kapasitas yang tinggi untuk 

tahanterhadap situasi ambigu, dan juga telahdiyakini bahwa karakteristik 

ambiguity tolerance merupakan karaktersitik entrepreneur (Koh, 1996; Schere, 

1982., dalam Bezzina, 2010).  

Baum & Locke, 2004; Koh, (1996, dalam Bezzina, 2010) menyatakan 

bahwa self-confidence sangat penting dalam entrepreneurship karena memulai 

suatu bisnis dan berusaha untuk sukses dalam bisnis merupakan tugas yang tidak 

mudah. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa entreprneur itu lebih 

kreatif, imajinatif, dan inovatif dari non-entrepreneur (Thomas & Mueller, 2000., 

dalam Bezzina, 2010).  

 Dari sini bisa terlihat bahwa karakteristik- karakteristik diatas merupakan 

beberapa karakteristik yang bisa menunjang seorang entrepreneur untuk bisa 

menjadi sukses, dan bisa membedakan seorang yang entrepreneur atau bukan. 

Pada penelitian kali ini peneliti berusaha untuk mengkaitkan antara 

karakteristik kepribadian entrepreneurship generasi millenial pada era revolusi 

industri 4.0. peneliti tertarik pada topik ini karena peneliti ingin generasi millenial 

dimasa mendatang bisa memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pada 
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ranah bisnis, dan peneliti juga mengharapkan dengan adanya jurnal ini generasi 

millenial bisa akan lebih tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri.  

Entrepreneurship diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk 

mengurangi angka pengangguran yang terus bertambah tiap tahunnya. 

Zimmerman (2008) menyatakan bahwa entrepreneurship adalah salah satu 

elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Terutama 

bagi generasi millenial dimana seharusnya generasi millenial bisa menjadi agen 

perubahan bagi bangsa sangat diharapkan bahwa kedepannya generasi millenial 

memiliki mindset untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan ini berarti 

akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan juga bisa meningkatkan 

perekonomian bangsa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil model kepribadian entrepreneur generasi millenial yang 

sukses pada era revolusi industri 4.0? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain : 

Mengetahui profil model kepribadian entrepreneur generasi millenial yang sukses 

pada era revolusi industri 4.0 

1.4 Manfaat Peneltian 

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ide pemikiran tentang model kepribadian entrepreneurship generasi 
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milenial pada era revolusi industri 4.0 dan diharapkan dapat menambah referensi 

bagi ilmu pengembangan sumber daya manusia di bidang bisnis.  

2. Manfaat Empirik 

Secara empirik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan 

merubah pola pikir bagi seluruh generasi milenial khususnya Kota Surabaya dan 

di seluruh Indonesia secara umum agar dapat menjadi pedoman untuk memiliki 

kepribadian entrepreneurship di era Revolusi Industri 4.0 saat ini sehingga 

tercapainya kesejahteraan generasi milenial dengan menjadi pengusaha yang 

sukses dan hidup mandiri pada usia millenial.  
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