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Perbedaan Tingkat Depresi Antara Pensiunan PNS Yang Bekerja Dengan Yang Tidak 

Bekerja  

 

Abstrak  

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. Ketakutan menghadapi masa pensiun, 

membuat banyak orang mengalami problem yang serius baik dari sisi kejiwaan 

maupun fisik.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

adakah  perbedaan  tingkat depresi antara pensiunan PNS yang bekerja dengan 

yang tidak bekerja. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Diambil dengan teknik total sampling terdapat 

67 Pensiunan PNS.menggunakan kuissioner BDI dan Uji statistik yang digunakan 

adalah uji Chi-Square. Dari hasil analisis data menunjukan nilai p (sig) sebesar 

0,000 (p < 0,05). Terdapat perbedaan tingkat depresi antara Pensiunan PNS yang 

tidak bekerja dengan Pensiunan PNS yang bekerja.  

Kata Kunci: Depresi, Pensiunan, Bekerja 

Abstract  

Retirement is often considered an unpleasant realities so ahead of its time comes, 

most people are worried because they do not know what kind of life will be 

encountered later. Fears for retirement, making a lot of people experiencing 

serious problems both in terms of mental and physical. To know and analyze the 

difference level of depression of retired civil servant who worked with that did not 

work.. This study is an observational analytic with cross sectional design. taken 

with total sampling method  and using BDI questionaire. The statistical test used 

was Chi-Square test.. From the analysis of the data showed p-value= 0.000 (p 

<0.05), so that statiscally, it means theres is a significan difference depression 

level  of retired civil servant that works and not working. There are differences in 

the level of depression among retired civil servant who does not work with Retired 

civil servants working.  

Keywords: Depression, Retired,Working. 
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1. PENDAHULUAN 

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) 

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).  

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).   

Setiap orang yang bekerja akan mengalami pensiun, seseorang baru memasuki masa 

pensiun jika berusia 60 tahun bagi guru, 65 tahun 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). Ketika seseorang 

memasuki masa pensiun secara psikologis sudah masuk pada kategori dewasa akhir atau yang 

lebih dikenal dengan istilah manula. Dari segi produktivitas kerja sudah menurun, dan dari 
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tugas perkembangan pun mereka telah dipersiapkan untuk menikmati kehidupan mereka. 

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. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan potong lintang (cross 

sectional), yaitu peneliti mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang 

diobservasi pada saat yang sama. Penelitian ini dilaksanakan di PT Taspen kabupaten Klaten, 

pada waktu bulan Januari 2016. Subjek dalam penelitian ini dan akan dijadikan dalam 

penelitian ini adalah pensiunan pegawai negri sipil di Klaten. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik total sampling. Dimana pengambilan jumlah sampel sama dengan jumlah 

populasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pensiunan PNS yang bekerja dan tidak 

bekerja sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah tingkat depresi. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan 

No Status Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. Tidak Bekerja 40 60 % 

2. Bekerja 27 40 % 

 Jumlah 67 100 % 
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Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Perbedaan Depresi dan Non Depresi antara 

Pensiunan PNS yang Bekerja dengan yang Tidak Bekerja 

 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan nilai expected count 

   Pensiunan PNS 

Total 

   Tidak 

Bekerja Bekerja 

Tingkat 

Depresi 

Depresi Count 36 4 40 

Expected Count 23.9 16.1 40.0 

Tidak 

Depresi 

Count 4 23 27 

Expected Count 16.1 10.9 27.0 

Total Count 40 27 67 

67.0 Expected Count 40.0 27.0 

% of Total 59.7% 40.3% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai X2 Chi-Square adalah 37.874. Sementara itu, 

nilai p adalah 0,00 atau p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan depresi yang 

bermakna antara pensiunan PNS yang bekerja dan tidak bekerja dimana pensiunan PNS yang 

tidak bekerja lebih depresi dibandingkan pensiunan PNS yang bekerja. 

 

4. PEMBAHASAN 

  

  Status Depresi 

Total 

 

  Depresi Non Depresi Persentase depresi 

Status Pekerjaan Tidak Bekerja 36 4 40 53,7 % 

Bekerja 4 23 27 6,0  % 

Total 40 27 67 59,7% 

Tabel  4.4 . Hasil Uji Perbedaan Tingkat Depresi Pensiunan PNS Yang Bekerja Dengan 

Yang Tidak Bekerja Dengan SPSS 

 Value df p value 

Pearson Chi-Square 37.874 1 .00 

Continuity Correctionb 34.813 1 .00 

N of Valid Cases 67   
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Responden dalam penelitian ini adalah pensiunan PNS yang sedang berada di PT Taspen. 

Pada penelitian ini, diambil 67 sampel secara total sampling yang terdiri dari pensiunan PNS 

yang bekerja dan tidak bekerja. Dari jumlah tersebut, semua orang memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan, di mana jumlah sampel pensiunan PNS yang bekerja 27 orang dan yang tidak 

bekerja 40 orang.  

Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah pensiunan PNS yang minimal sudah 

mengalami masa pensiun selama satu tahun dengan rentang usia 59 - 72 tahun atau dengan kata 

lain tidak menunjukkan rentang usia yang jauh. enam puluh persen sampel memiliki jenis 

kelamin laki-laki.Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan bermakna kejadian depresi 

antara pensiunan PNS yang bekerja dan tidak bekerja.  

Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis Chi-Square di mana X2 = 37.874 dan p < 

0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pensiunan PNS yang tidak bekerja mempunyai tingkat 

depresi lebih tinggi dibanding pensiunan PNS yang bekerja. Kejadian depresi pada pensiunan 

PNS ini dipengaruhi oleh banyak hal, yakni kehilangan sumber keuangan yang menetap, 

pekerjaan, status (kedudukan dan jabatan), serta rutinitas sehari-hari. Kehilangan-kehilangan 

ini akan membuat para pensiunan lebih fokus pada pikiran mengenai objek atau tujuan penting 

yang hilang dan tetap tidak bisa merelakan harapan akan entah bagaimana mendapatkannya 

kembali. Hal ini sering membuat para pensiunan ini merasa dirinya tidak berguna atau menjadi 

beban keluarga sehingga lebih cenderung mengalami depresi. (Dinsi, 2006). 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas-tugas mulia yang diemban para 

pensiunan ini ketika masih menjadi anggota PNS. Hal tersebut menyebabkan ketika masa 

tugasnya berakhir, rutinitas sehari-hari yang dihabiskan di kantor, sekolah dan lain lain hilang 

dan meninggalkan waktu-waktu kosong. Tugas besar yang membuat mereka memiliki prestise 

tinggi dimata masyarakat sehingga merasa dibutuhkan dan dihargai pun sudah tidak ada. Hal-

hal tersebut menjadi beban pikiran bagi para pensiunan PNS ini dan terlihat nyata pada mereka 

yang tidak bekerja. Hal ini bertambah berat sejalan usia yang semakin menua dan kondisi fisik 

yang semakin menurun. Pengucilan diri dari keluarga dan lingkungan pun sering dilakukan. 

Akibatnya, mereka menanggung sendiri tanggung jawab dan beban hidup dari berbagai 

peristiwa yang tidak diinginkan sehingga kejadian depresi sulit terelakkan. Hal-hal tersebut 

nyata terlihat pada pensiunan PNS yang tidak bekerja. (Nefid et al. 2002). 
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Pensiunan PNS yang bekerja memiliki rutinitas baru dalam menjalani hidup. Kehilangan 

pekerjaan sebagai PNS pun tidak membuat penekanan pikiran yang berlebihan karena telah 

memiliki pekerjaan pengganti. Hal ini membuat mereka merasa masih berharga karena masih 

bisa menghasilkan uang dengan bekerja dan tak sepenuhnya menjadi beban keluarga sehingga 

kejadian depresi dapat diminimalisir. Masih banyak faktor lain yang bisa menyebabkan 

terjadinya depresi pada pensiunan PNS. Namun karena keterbatasan penelitian ini, faktor-

faktor tersebut belum bisa dianalisis lebih lanjut serta adanya pensiunan PNS yang tidak 

bekerja tetapi juga tidak depresi serta yang bekerja tetapi tetap mengalami depresi di 

mungkinkan terjadi kesalahan dalam menjawab kuisioner BDI. Selain itu, penelitian ini belum 

mampu mengendalikan faktor perancu depresi yang lain seperti tingkat sosio ekonomi dan 

status perkawinan dari responden yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kejadian 

depresi. Hal lain yang menjadi kelemahan penelitian adalah tidak diklasifikasikannya status 

depresi menjadi tidak depresi, depresi ringan, sedang, dan berat. Walaupun memiliki beberapa 

keterbatasan, penelitian ini mampu membuktikan adanya perbedaan depresi yang bermakna 

antara pensiunan PNS yang bekerja dan tidak bekerja. 

 

5. PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

tingkat depresi antara pensiunan PNS yang bekerja dengan yang tidak bekerja. 

5.2     Saran 

         5.2.1   Diharapkan Badan Kepegawaian Negara memberikan latihan persiapan mental 

untuk menghadapi masa pensiun bagi anggotanya untuk menghindari terjadinya 

depresi pada masa pensiun 

5.2.2 Diharapkan para pensiunan PNS lebih mempersiapkan mental untuk menghadapi 

masa pensiun 

5.2.3 Diharapkan para pensiunan PNS yang mengalami Depresi sedang dan berat untuk 

mengunjungi Psikiater. 

5.2.4 Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan depresi antara 

pensiunan PNS yang bekerja dan tidak bekerja dengan klasifikasi depresi yang 
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lebih rinci dan penggolongan subjek penelitian yang lebih jelas, serta pembatasan 

atau pengendalian terhadap faktor perancu. 
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