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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya dalam perusahaan atau organisasi terdapat beberapa 

generasi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, dan generasi dapat  

dikelompokan menjadi beberapa jenis,Dalam teori generasi (Generation Theory) 

yang dikemukakan Yigit, S., & Aksay, K. (2015)  dibedakan 5 generasi manusia 

berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: (1) Generasi Baby boomers, lahir 1946-

1964; (2) Generasi X, lahir 1965-1980; (3) Generasi Y, lahir 1981-1994, sering 

disebut generasi millennial; (4) Generasi Z, lahir 1995-2010 (disebut 

juga Generation, Generasi Net, Generasi Internet). dan (5) Generasi Alpha, lahir 

2011-2025. Kelima generasi tersebut memiliki perbedaan pertumbuhkembangan 

kepribadian. Dan tentunya masing-masing generasi memiliki karakteristik yang 

berbeda. Lingkungan dan perkembangan teknologi di tempat bekerja setiap 

generasi membentuk karakteristik yang berbeda. 

Menurut Manheim (1952) generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana 

didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan 

pengalaman historis yang sama. Dan pada tahun yang terbaru muncul teori baru 

tentang generasi dimana definisi generasi menurut Howe & Strauss (1991, 2000) 

membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan 

kejadian – kejadian historis. 

Dari beberapa generasi yang ditunjukkan, penulis menitik beratkan generasi 

baby boomers dikarenakan isu tentang baby boomers yang disebutkan bahwa 

baby boomers mengakibatkan banyak masalah bagi perusahaan maupun 

lingkungan kerja, baby boomers sendiri merupakan generasi yang lahir setelah 

Perang Dunia II ini memiliki banyak saudara, akibat dari banyaknya pasangan 

yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi yang adaptif, mudah 

menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang lama yang mempunyai 

pengalaman hidup, generasi ini lahir pada tahun antara 1946 – 1964. 
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Dengan banyaknyasurvei yang dilakukan mengenai perilaku dan kondisi 

generasi baby boomers dalam organisasi atau perusahaan dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan baby boomers saat ini sedang terisolir, mereka sangat sulit 

mengikuti secara sepenuhnya perkembangan dan penggunaan teknologi yang ada. 

Keadaan mereka secara biologis telah mengalami aging process atau penuaan. 

Segi usia menjadikan kondisi biologis atau fisik mereka mengalami degenerasi 

beberapa fungsi, seperti penurunan pandangan, pendengaran, sensorik maupun 

motorik serta mobilisasi, penciuman dan beberapa fungsi fisik lainnya. Secara 

keberfungsian sosial para lansia memiliki kekuatan melalui bidang kebudayaan, 

pengetahuan dan keterampilan serta spiritual dan nilai-nilai moral kehidupan yang 

dapat dikontribusikan kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak semua lansia dapat 

melaksanakan hal tersebut. Ia memiliki batasan yang dipengaruhi oleh 

kemiskinan, keterlantaran dan masalah-masalah sosial-psikologis lainnya. 

Menurut Dodi Nuriana (2019) para lansia tidak sepenuhnya dapat bergerak cepat 

mengikuti era Revolusi industri 4.0. Tidak hanya itu, asset kepribadian yang dapat 

mendukung keberfungsian para lansia terkadang berbenturan dengan faktor usia 

dan stereotip masyarakat yang menganggapnya tidak dapat melakukan pekerjaan 

apa pun. 

Selain hal tersebut baby boomers juga terindikasi sering atau bnayka 

melalkuan praktik korupsi hal tersebut diperkuat dengan keterangan bebrapa ahli 

berikut. 

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, 

upaya pencegahan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil jika di setiap 

kementerian, lembaga, termasuk lembaga peradilan, maupun kalangan swasta 

masih dikuasai oleh generasi baby boomers dikarenakan generasi ini adalah 

mereka yang "kenyang" menikmati masa Orde Baru yang didominasi oleh praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Generasi ini dianggap memiliki 

karakteristik negatif bagi keberlangsungan perusahaan atau organisasi (Ayu 

Rachmaningtyas,2016). 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti 

menjelaskan, butuh pemangkasan satu generasi untuk dapat meminimalisir 
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praktek korupsi generasi yang harus dipangkas mungkin adalah baby boomers 

(Yeremia Sukoyo, 2013). 

Tito karnavian pada saat menjabat menjadi kepala polisi juga pernah 

mengemukakan pendapat bahwa cara yang bisa dilakukan untuk lebih cepat 

mendapatkan Polri yang agent of change, antikorupsi dan sifatnya melayani, maka 

bisa dilakukan pemangkasan generasi. Sebab, saat ini banyak generasi yang 

merupakan hasil didikan lama. “Sejak pendidikan sudah terbentuk budaya yang 

inginnya ditempatkan di lahan yang basah. Semua itu harus dihilangkan bila 

memang ingin memperbaiki diri”(Maulana, 2015). 

Dalam kasus ini penulis memilih objek penelitian UKM kesenian daerah 

singo wahyu wibowo, menurut Tambunan (2012) UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau Badan usaha di semua sektor ekonomi.alasan memilih 

kesenian daerah ini adalah keterkaitan antar generasi lain dengan generasi baby 

boomers sangat erat dan generasi baby boomers memiliki peran yang penting bagi 

UMKM ini,yaitu keberfungsian sosial melalui bidang kebudayaan, pengetahuan 

dan keterampilan serta spiritual dan nilai-nilai moral kehidupan yang dapat 

dikontribusikan kepada UMKM, di sisi lain baby boomers di UMKM ini sering 

memberikan dampak negatif diantaranya Semaunya sendiri dan susah diatur dan 

menghambat berkembangnya organisasi.  

Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), adanya pengetahuan dikarenakan 

interaksi antara pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit bukan hanya 

pengetahuan tacit atau pengetahuan eksplisit saja. Antara kedua pengetahuan ini 

saling berinteraksi dan tidak dapat berjalan sendiri, dengan hanya mengikuti 

pengetahuan eksplisit tanpa pengetahuan tacit saja dapat menghilangkan makna 

dari pengetahuan itu sendiri. Maka dari itu diperlukan pengaturan pengetahuan 

eksplisit dan tacit sebagai bagian yang saling melengkap. 

Menurut Jonjoubsong,(2008), pengetahuan tacit lebih menunjukkan 

pengetahuan mengenai bagaimana “know how”, sedangkan pengetahuan lainnya 

dikaitkan dengan sistem operasional dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan 

yang dapat dilihat menerangkan sesuatu dinamakan “know-what”, pengetahuan 

yang menjelaskan mengenai cara dinamakan “know-how", pengetahuan yang 
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menjelaskan teori dinamakan “know-why”, dan pengetahuan pribadi 

dinamakan “know-who.” Dengan demikian, pengetahuan memiliki unsur-unsur 

yaitu know, knowing, knower, knowledge. Know berkaitan dengan apa yang 

diketahui, knowing untuk mengetahui dalam kata sifat, knower untuk orang yang 

mengetahui dan knowledge untuk objek pengetahuan. Oleh karena itu, transfer 

pengetahuan merupakan bagian dari aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) yang wajib dikelola oleh setiap organisasi dengan baik. 

Maka dari itu penulis ingin memastikan apakah baby boomers dapat 

digantikan perannya dan perannya dapat digantikan melalui transfer pengetahuan 

dan Alasan memilih UKM ini adalah berdasarkan pengamatan awal di umkm 

singo wahyu wibowo, UKM ini sedang dalam mencoba proses pergantian 

generasi yang awalnya didominasi oleh generasi baby boomers dan generasi X 

akan digantikan dominasinya oleh generasi Y dan generasi Z dan beberapa 

generasi X. pada  UKM kesenian daerah singo wahyu wibowo dengan judul 

“Penerapan Transfer Pengetahuan Antar Generasi Pada Ukm Kesenian 

Daerah Singo Wahyu Wibowo” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1 Apakah generasi baby boomers membawa dampak negatif pada sebuah 

lingkungan kerja ? 

2 apakah peran generasi baby boomers bisa digantikan oleh generasi 

penerusnya pada UKM Kesenian daerah “Singo Wahyu Wibowo.  ?  

3 Apakah proses penerapan transfer pengetahuan UKM Kesenian daerah 

“Singo Wahyu Wibowo dalam hal perkembangan organisasi sudah 

dilakukan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pemikiran yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui Apakah generasi baby boomers membawa banyak 

dampak negatif pada sebuah lingkungan kerja  
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2. Dapat Mengetahui apakah peran generasi baby boomers bisa digantikan 

oleh generasi penerusnya pada UKM Kesenian daerah “Singo Wahyu 

Wibowo 

3. Dapat Mengetahui proses penerapan transfer pengetahuan UKM Kesenian 

daerah “Singo Wahyu Wibowo dalam hal perkembangan organisasi. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian pada penelitian ini adalah Karyawan atau anggota pada 

UKM Kesenian daerah Singo Wahyu Wibowo yang aktif berorganisasi pada 

bulan Juli sampai Desember 2020 . 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi penulis dalam penelitian ini, yaitu:  

1.  Mengetahui secara mendalam tentang transfer pengetahuan yang 

akan digunakan penelitian ini  pada UKM Kesenian daerah 

“Singo Wahyu Wibowo. Desa  Pasucen kecamatan gunem 

kabupaten Rembang.  

2.  Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai 

“Penerapan Transfer Pengetahuan Antar Generasi Pada Ukm 

Kesenian Daerah Singo Wahyu Wibowo” 

3.   Dengan penelitian ini semoga menambah wawasan bagi penulis 

baik itu secara teori maupun aplikasinya di perusahaan terkait.  

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan dan peneliti lain dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis 

dan suatu masukan yang bermanfaat bagi UKM Kesenian daerah 

“Singo Wahyu Wibowo. Desa  Pasucen kecamatan gunem 

kabupaten Rembang  

2. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang,  

Adapun manfaat penelitian bagi akademisi dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap 

pengembangan permasalahan terkait di dalam UKM Kesenian 
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daerah “Singo Wahyu Wibowo. Desa  Pasucen kecamatan 

gunem kabupaten Rembang  

2. Mendorong untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.  

Adapun manfaat penelitian bagi masyarakat dalam penelitian ini, yaitu:  

1.  Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan 

informasi mengenai keadaan UKM Kesenian daerah “Singo 

Wahyu Wibowo. Desa  Pasucen kecamatan gunem kabupaten 

Rembang. 

2.  Menjadi acuan atau anggota maupun masyarakat awam yang 

belum memahami keadaan yang ada di dalam perusahaan yang 

dijadikan penelitian. 

3. Sebagai pertimbangan masyarakat dalam menilai keadaan yang 

terjadi sebelum dan sesudah peneliti melakukan penelitiannya.  

  


