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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Proses kehidupan manusia diawali dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa (Safitri, 2013). Pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang 

bekerja, sehingga bekerja merupakan kebutuhan manusia (Iswanti dkk, 2014). 

Kebutuhan manusia dalam bekerja tidak hanya untuk mendapatkan upah, 

tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan karena dihargai oleh orang-orang 

dalam lingkungannya (Humaira dan Risana, 2017). Bagi seorang pekerja, 

akan tiba periode bagi mereka harus memasuki masa pensiun dimana 

memaksa mereka untuk berhenti dari pekerjaanya pada usia tertentu (Saputra 

dan Ella, 2016). 

       Masa pensiun adalah masa ketika seorang pegawai diberhentikan dari 

pekerjaanya yang dikarenakan faktor usia dan pegawai tersebut juga dituntut 

untuk menyesuaikan diri dalam menghadapinya (Yuliarti dan Olievia, 2014). 

Masa pensiun acapkali dianggap menjadi masa yang kurang menyenangkan 

(Susantiningrum dkk, 2016). Pensiun tidak lagi akhir bekerja tetapi lebih 

untuk transisi karir dan gaya hidup (Jamil dkk, 2014). Pensiun akan menjadi 

masalah bagi mereka yang belum mempunyai bekal dalam memasuki masa 

pensiun, meskipun bagi pekerja yang pensiun akan mendapat pesangon, 

namun pada periode ini sangat rentan bagi mereka untuk mengalami 

goncangan yang dikenal sebagai Post Power Syndrome (Saputra dan Ella, 
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2016). Post Power Syndrome, yaitu suatu sindroma kecemasan yang dialami 

oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan (power) (Hakim, 2007).  

       Sebenarnya masa pensiun tidak selalu merupakan masa yang sulit (Paidi, 

2013). Pada dasarnya perusahaan ingin memberikan masa istirahat kepada 

para karyawan yang selama ini telah banyak mendedikasikan dirinya untuk 

perusahaan. Sebagian karyawan mungkin menikmati kesempatan tersebut 

untuk benar-benar menikmati masa tuanya, akan tetapi tidak sedikit karyawan 

yang tidak bisa menikmati masa pensiunya nanti karena masih banyak 

keperluan yang harus dipenuhi (Safitri, 2013). Di sisi yang lain, kadang para 

lanjut usia sendiri kurang menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang 

tidak dimiliki oleh orang berusia di bawahnya, dan bila dikembangkan dapat 

meningkatkan peran dan ativitas pada masa lanjut usia (Iswanti dkk, 2014). 

Oleh karena itu sangat penting mempersiapkan diri sejak dini dalam 

menghadapi masa pensiun, dan akan lebih baik jika di persiapan dilakukan 

jauh hari sebelum pensiun tiba (Paidi, 2013). 

       Setiap keluarga dapat memiliki dana pensiun dengan mengorientasikan  

kesejahteraan di hari tua, serta melihat pengalaman mengelola keuangannya 

(Haryanti, 2013). Dalam merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan maka perlu memperhatikan hal-hal seperti perencanaan 

investasi, perencanaan resiko atau asuransi, perencanaan pajak pribadi, 

perencanaan hari tua, perencanaan warisan (Sundjaja, 2010). Lebih tepatnya 

yakni perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi 

siapa saja yang sungguh-sungguh menginginkan mencapai kebebasan 
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keuangan yang terindikasi dalam keberhasilan mengakumulasi aset keuangan 

sehingga jumlah aset lebih besar dari liabilitas (Sina, 2014). Terkait dengan  

menikmati kehidupan yang sejahtera  dan berkualitas di masa tua, tentunya 

seorang pengelola keuangan dalam suatu keluarga memiliki keahlian  dalam 

mengelola keuangannya (Haryanti, 2013). Perencanaan keuangan penting 

untuk menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dan 

menciptakan rencana yang seimbang untuk memenuhi tujuan tersebut 

(Heenkenda, 2016). Dalam bidang keuangan, manusia atau orang dikatakan 

sukses dan mencapai kebahagiaan jika sudah mencapai kemerdekaan 

keuangan (financial freedom), dalam arti uang sudah tidak lagi dijadikan 

sebagai tujuan kehidupan (Yulianti dan Meliza, 2013). Pengelola keuangan 

yang baik, hendaknya menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, serta 

mempertimbangkan resiko dan return yang dihadapi, baik di masa sekarang 

maupun di masa yang akan datang (Haryanti, 2013). 

       Wirausahawan yang berhasil, salah satu kuncinya memiliki kepribadian 

yang unggul (Aprilianty, 2012). Wirausaha yang memodali usaha, mengatur, 

mengawasi, menikmati keuntungan dan menanggung resiko (Soedorowerdi, 

2008). Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, umumnya memiliki 

potensi menjadi pengusaha tetapi bukan jaminan menjadi pengusaha, dan 

pengusaha umumnya memiliki jiwa kewirausahaan (Suratna, 2010). Jika 

seseorang mempunyai kemauan dan keinginan serta siap untuk berwirausaha, 

berarti seseorang itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan 

tidak perlu mengandalkan orang lain maupun perusahaan lain untuk 
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mendapatkan pekerjaan lagi (Putra, 2012). Pertumbuhan kewirausahaan baru 

secara sosial juga akan berdampak positif karena membantu penciptaaan 

peluang kerja (Sartono dkk, 2014). Kewirausahaan telah menetapkan 

posisinya sebagai kekuatan ekonomi paling kuat selama dekade terakhir 

(Shamsudin dkk, 2017). Oleh sebab itu, setiap pegawai yang akan 

menghadapi masa pensiun memiliki kesempatan yang bagus dalam 

berwirausaha. 

       Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “KESIAPAN KARYAWAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DALAM 

MENGHADAPI PENSIUN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, pokok 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kesiapan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dalam menghadapi pensiun? 

2. Bagaimana minat berwirausaha pada karyawan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

3. Apakah pengaruh perencanaan keuangan dan minat berwirausaha 

terhadap kesiapan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

menghadapi pensiun? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kesiapan karyawan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam menghadapi pensiun. 

2. Untuk mengetahui minat berwirausaha pada karyawan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan keuangan dan 

minat berwirausaha terhadap kesiapan karyawan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam menghadapi pensiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan peneliti tentang pengaruh perencanaan 

keuangan dan minat berwirausaha terhadap kesiapan karyawan 

dalam menghadapi pensiun. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

tentang pengaruh perencanaan keuangan dan minat berwirausaha 

terhadap kesiapan karyawan dalam menghadapi pensiun. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi 

siapa saja yang membutuhkan. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang berhubungan 

guna membuat suatu kebijaksanaan yang berhubungan dengan 

pengaruh perencanaan keuangan dan minat berwirausaha terhadap 

kesiapan karyawan dalam menghadapi pensiun. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

       Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yaitu bab 

pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode 

penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima 

adalah kesimpulan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang kesiapan menghadapi pensiun, minat 

bewirausaha dan perencanaan keuangan, kerangka pemikiran, 

penelitian terdahulu dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data,  metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji instrumen penelitian 

(terdiri dari hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas), uji asumsi 

klasik (terdiri dari hasil uji normalitas, hasil uji multikolinieritas, 

dan hasil uji heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, 

koefisien determinasi, uji F dan uji t. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang 

telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


