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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Setiap orang yang bekerja akan mengalami pensiun, seseorang baru 

memasuki masa pensiun jika berusia 60 tahun bagi guru, 65 tahun bagi hakim di 

mahkamah pelayanan atau bagi peneliti madya dan serta peneliti utama hal ini 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2013  tentang perubahan keempat 

atas peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah, 2013. Memasuki masa pensiun memang tidak 

mudah. Terlebih lagi jika sebelumnya seorang pegawai negeri memiliki kedudukan 

atau jabatan, maka saat pensiun tiba, jabatan itu akan lenyap, oleh karena individu 

akan kehilangan identitas dan label (Dinsi, 2006). Menurut penelitian Dinsi (2006) 

pihak yang paling takut menghadapi masa pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Para Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa purna tugasnya atau 

pensiun, akan mengalami mental shock (faktor kejiwaan). Menjelang akhir masa 

kerjanya, mereka tampak kurang beraktivitas dan sering sakit-sakitan. Mental shock 

ini terjadi, karena adanya ketakutan tentang apa yang harus dihadapi nanti, ketika 

masa pensiun tiba. Terasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, karena pekerjaan 

dan jabatan yang selama ini dipegang, harus ditinggalkan. Kehilangan pekerjaan 

dan jabatan inilah yang membuat mereka stres, cemas dan depresi.  

Individu yang memasuki masa pensiun sering dianggap sebagai individu yang 

tuna karya (tidak dibutuhkan lagi tenaga dan pikirannya). Anggapan semacam ini 

membuat individu tidak bisa lagi menikmati masa pensiunnya dengan hidup santai 

dan ikhlas. Ketakutan menghadapi masa pensiun, membuat banyak orang 

mengalami problem yang serius baik dari sisi kejiwaan maupun fisik, terlebih 

individu yang memiliki ambisi yang besar serta sangat menginginkan posisi yang 

tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini akan sangat rentan bagi individu untuk 

mengalami goncangan ketika pensiun yang biasa kita kenal sebagai post power 

syndrome. (Dinsi, 2006). 
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Depresi merupakan  satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan 

dengan suasana perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan 

pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, 

rasa putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri (Kaplan,2010). Gangguan ini 

biasanya akan menghilang dalam beberapa hari tetapi dapat juga berkelanjutan 

yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari (National Institute of Mental 

Health,2010).  

Prevalensi kejadian depresi cukup tinggi hampir lebih dari 350 juta penduduk 

dunia mengalami depresi dan merupakan penyakit dengan peringkat ke-4 di dunia 

menurut WHO. Prevalensi gangguan mental emosional penduduk di atas 15 tahun 

di Indonesia berdasarkan data Riskesda tahun 2007 mencapai 11,6% atau diderita 

sekitar 19 juta orang. Kejadian depresi lebih sering terjadi pada wanita (10-25%) 

dibanding pada pria (5-12%). Kejadian depresi juga lebih tinggi pada usia produktif 

dibanding pada usia anak remaja maupun lanjut usia. Gangguan depresi mayor usia 

30-44 tahun memiliki prevalensi 19,8%, usia 18 – 29 tahun 15,4% sedangkan pada 

usia ≥ 60 tahun 10,6%. (Riskesdas,2007) 

Pola kehidupan modern kemungkinan menjadi penyabab meningkatnya 

terjadinya depresi. Begitu banyak hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya depresi. 

Beban hidup yang semakin berat, kesenjangan sosial, rutinitas sehari-hari, 

penambahan usia, hilangnya pekerjaan bahkan mungkin kemacetan dan polemik-

polemik sosial politik pun mengambil andil yang besar untuk peningkatan 

prevalensi depresi jika dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Depresi tidak 

hanya menyerang umur tertentu, tetapi bisa menyerang semua umur dari anak-anak 

sampai lansia (lanjut usia). Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui prevalensi terjadinya depresi di semua usia dan terbukti usia rerata 

awitan depresi adalah sekitar 40 tahun dengan 50 %  pasien memiliki awitan antara 

usia 20-50 tahun. Penyebab depresi pada masing-masing rentang usia sangat 

bervariasi (Sadock, 2010).   

Untuk membuktikan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan tingkat depresi antara pensiunan PNS yang bekerja dengan 

yang  tidak bekerja. 
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B.  Perumusan Masalah 

Adakah  perbedaan  tingkat depresi antara pensiunan PNS yang bekerja 

dengan yang tidak bekerja ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisa adakah  perbedaan  tingkat depresi antara 

pensiunan PNS yang bekerja dengan yang tidak bekerja.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan  khususnya bidang  psikiatri dan dapat dipakai sebagai pedoman 

di dalam penelitian lebih lanjut.  

2.  Manfaat Aplikatif 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan 

pemerintah terkait pencegahan dan penatalaksanaan depresi sehingga dapat 

membawa hasil yang optimal. Hasil penelitian yang  diperoleh  juga 

diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan pembanding bagi 

peneliti-peneliti yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan depresi 

apabila nantinya terbukti ada perbedaan depresi antara pensiunan PNS yang 

bekerja dengan yang tidak bekerja.  

 

 

 

 


