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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia kita tidak terlepas dari aktivitas bekerja. Bekerja selain 

sebagai sumber penghasilan, mempunyai suatu pekerjaan juga merupakan simbol 

dari identitas diri. Individu yang memiliki identitas maka ia akan diakui oleh 

orang lain sebagai suatu pribadi yang memiliki peran dan arti yang jelas dalam 

masyarakat. Menurut Isnawati & Suhariadi (2013), pekerjaan dapat menjadi 

sumber harga diri bagi individu, karena individu yang memiliki pekerjaan di mata 

individu lain dianggap mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Namun 

kesenangan ini akan berkurang bahkan hilang ketika individu memasuki masa 

pensiun (Hurlock, 1996). 

Pensiun merupakan masa dimana individu diberhentikan dari suatu 

pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini sesuai dengan batas usia pensiun yang 

telah ditetapkan. Sedangkan menurut Fadila dan Alam (2016) pensiun adalah 

penarikan sebagian atau seluruhnya dari pekerjaan disertai dengan perubahan 

sumber dan penurunan dari pendapatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 batas usia pensiun yaitu 58 tahun. 

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) sebanyak 752.271 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun dalam 

kurun waktu lima tahun atau pada 2016 hingga 2020. Berdasarkan data dari 

Badan Kepegawaian Negara (BKN), PNS yang akan pensiun pada tahun 
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2019sebanyak 156.050, dan naik mencapai 184.542 PNS di tahun 2020 (Ariyanti, 

2016). 

Ketika masa pensiun tiba maka tidak semua individu siap untuk 

menghadapinya bahkan hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Terutama pada 

pegawai negeri sipil yang mempunyai aktifitas rutin yang dilakukan bertahun-

tahun lamanya. Masa pensiun merupakan masa yang penuh tantangan karena 

terjadi perubahan seperti dari aktif bekerja menjadi tidak bekerja, dari memiliki 

jabatan menjadi diam di rumah, dari mendapat penghasilan tinggi menjadi 

penghasilan yang lebih rendah, serta hilangnya relasi atau berkurangnya kontak 

sosial, yang berdampak pada munculnya gangguan secara fisiologis dan 

psikologis. Perubahan yang dialami pada masa pensiun membutuhkan 

penyesuaian diri, agar masa pensiun dapat berjalan dengan baik yaitu bebas dari 

stres, kecemasan dan kesepian (Biya & Suarya, 2016). Maka tidak mengherankan 

bahwa masa pensiun dapat menimbulkan permasalahan bagi orang-orang yang 

tidak siap menghadapinya. Sementara beberapa orang melihat pensiun secara 

positif dan menunggu dengan bahagia, ada pula yang memiliki pandangan negatif 

tentang pensiun karena mereka memandang sebagai tahap kehidupan dengan 

kebosanan, penderitaan ekonomi, penurunan kesehatan dan kematian yang buruk 

(Amune, Aidenojie & Obinyan, 2015).  

Ketika memasuki masa pensiun individu seharusnya merasa senang karena 

telah mencapai puncak kariernya. Individu dapat menikmati hidupnya dengan 

lebih santai, tenang, rileks, dan bahagia karena sudah tidak lagi memiliki beban 

pekerjaan. Saat pensiun tiba maka individu memiliki lebih banyak waktu 
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berkumpul dengan anggota keluarga, pasangan dan teman-temannya, serta dapat 

melakukan aktivitas yang disukai seperti hobi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan seseorang karena berkurangnya tekanan beban kerja dan 

akhirnya dapat memaknai dan menjalani kehidupannya dengan penuh keoptimisan 

(Aidit, 2000).  

Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak orang yang belum siap 

memasuki masa pensiun. Pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang 

tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian orang sudah 

merasa cemas, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan (Sutrisno, 2013). 

Pandangan negatif inilah yang dapat menyebabkan individu mengalami 

kecemasan.  

Kecemasan adalah suatu keadaan atau perasaan yang tidak menyenangkan 

yang bersifat subjektif yaitu yang datang dari dalam diri individu tersebut, 

sumbernya bersifat tidak jelas sehingga individu merasa takut, tidak nyaman 

pikiran dan perasaan, bingung untuk menghadapi peristiwa yang akan datang 

(Pradono & Purnamasari, 2010). Kecemasan ini dirasakan mulai beberapa tahun 

menjelang masa pensiun tiba. Menurut Yusfina (2016) kecemasan merupakan 

kondisi yang tidak menyenangkan pada individu yang ditandai sebagai 

ketegangan, rasa tidak aman, kekhawatiran dan perasaan subjektif yang disertai 

kejiwaan pada emosional, kognitif, dan fisiologis. Menurut Prasetya, Supriyono, 

& Ramli (2009), mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami kecemasan 

akan timbul beberapa gejala psikis seperti gangguan perhatian dan konsentrasi, 
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perubahan emosi, menurunnya percaya diri, timbul obsesi, serta tiadanya 

motivasi. 

Kecemasan merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh individu namun 

apabila kecemasan yang dirasakan sudah berlebihan maka dapat merugikan bagi 

individu yang mengalaminya. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Ikawati & Gutomo (2014) dimana individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi 

dapat termanifestasi dalam simtom-simtom fisik dan psikis yang berat, seperti 

tekanan darah tinggi,  putus asa dan depresi.  

Menurut Lazarus (1991) terdapat dua jenis kecemasan yaitu state anxiety 

(merupakan segala kecemasan yang timbul apabila individu dihadapkan pada 

situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman sehingga menyebabkan 

individu mengalami kecemasan) dan trait anxiety (gejala kecemasan yang 

menetap pada individu). Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

individu yang akan memasuki masa pensiun dapat dimasukkan kedalam jenis 

kecemasan state anxiety karena bagi individu yang memiliki pandangan negatif 

terhadap masa pensiun akan mengganggap masa pensiun tersebut sebagai suatu 

situasi yang mengancam keberadaannya sehingga individu akan mengalami 

kecemasan.  

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2000) terhadap pegawai negeri sipil di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 

terdapat sebanyak 64% pegawai negeri sipil mengalami kecemasan ketika 

menghadapi masa pensiun. Hal ini terjadi karena tidak ada sumber pemasukan 

lagi apabila pensiun sudah tiba.  
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Menurut hasil penelitian Widiastuti (2008) menunjukkan bahwa pada 

umumnya seseorang mengalami kecemasan adalah karena ketidakpastian 

karyawan dalam menghadapi pensiun yang disebabkan masih banyaknya 

tanggungan yang harus diselesaikan.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mu’in dan Setyaningsih 

(2013) diperoleh hasil (sig) = 0,027 (p ≤ 0,05) yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

Penyebab terjadinya kecemasan menghadapi pensiun disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Pradono & Purnamasari (2010) menyebutkan beberapa 

penyebab utama dari kecemasan menghadapi pensiun adalah faktor fisik 

(berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan mengingat yang semakin menurun), 

faktor sosial (tidak adanya dukungan sosial dari masyarakat berupa penghargaan 

terhadap pekerjaannya yang akan membuat individu merasa tidak berguna) dan 

faktor ekonomi (berkaitan dengan penurunan pendapatan yang biasanya 

diperoleh). Dalam penelitian ini faktor dari kecemasan menghadapi pensiun yang 

akan diteliti yaitu dukungan sosial individu yang akan memasuki masa pensiun. 

yang termasuk dalam faktor sosial.  

Dukungan sosial merupakan pertukaran interpersonal yang dicirikan oleh 

perhatian emosi, bantuan instrumental, penyediaan informasi, atau pertolongan 

lainnya (Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Individu yang tengah menghadapi masa 

pensiun membutuhkan individu lain yang dapat membuat individu yang menjalani 

masa pensiun merasa dicintai dan diperhatikan sehingga dapat menyesuaikan diri 

dalam menjalani masa pensiun. Pentingnya penyesuaian diri pada masa pensiun 
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dikarenakan saat menjalani masa pensiun, banyak terjadi perubahan. Oleh karena 

banyaknya terjadi perubahan pada masa pensiun maka sangat diperlukan 

dukungan sosial. (Biya & Suarya, 2016). Pernyataan ini diperkuat oleh hasil 

penelitian Kumalasari (2012) yang menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

persepsi positif terhadap dukungan sosial, menunjukkan bahwa individu tersebut 

menyadari akan keadaan di sekitarnya dan juga menyadari diri individu itu 

sendiri, sehingga dapat menerima dan merasakan manfaat dukungan sosial. 

Dengan demikian, individu yang mendapatkan dukungan sosial yang baik, tidak 

memiliki kecemasan. 

Salah satu krisis yang dihadapi para pegawai atau pekerja yang dapat 

menimbulkan masalah psikologis kecemasan adalah masalah pensiun. Untuk 

mencegah atau mengatasi masalah kecemasan menghadapi pensiun dibutuhkan 

dukungan sosial.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi 

pensiun. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan 

menghadapi pensiun 

2. Mengetahui tingkat kecemasan menghadapi pensiun 

3. Mengetahui tingkat dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi 

pensiun.  
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4. Mengetahui seberapa besar sumbangan efektif dukungan sosial terhadap 

kecemasan menghadapi pensiun.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada pegawai negeri sipil dan bagi instansi Balaikota Surakarta terkait 

dukungan sosial dan kecemasan menghadapi pensiun. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi pendukung bagi peneliti selajutnya yang 

tertarik meneliti variabel kecemasan menghadapi pensiun.  




