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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan bekerja. 

Terdapat berbagai macam alasan individu dalam bekerja. Salah satu tujuan 

individu dalam bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Bekerja juga merupakan simbol identitas diri pada 

individu. Individu yang memiliki identitas berarti keberadaannya dapat diakui 

oleh orang lain dan masyarakat setempat menghargai sebagai individu yang 

memiliki peran yang jelas di dalam masyarakat (Sutrisno, 2013). 

Seiring dengan berjalannya waktu individu akan dihadapkan pada 

kenyataan bahwa tidak selamanya manusia dapat bekerja, ada saatnya individu 

terlepas dari rutinitas pekerjaan atau pensiun. Pensiun adalah satu titik balik yang 

signifikan dalam karir individu, selama hidupnya atau setidak-tidaknya untuk 

mayoritas orang dewasa yang telah menghabiskan seluruh atau sebagian besar 

waktu hidup mereka untuk bekerja (Wardana, 2013). 

Menurut Maslow (dalam Atkinson, 2000) kebutuhan manusia secara garis 

besar dapat dibagi atas ; kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

dimiliki, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Alasan seseorang bekerja yaitu 

bisa memenuhi salah satu kebutuhan yang diutarakan oleh Abraham Maslow 

(dalam Atkinson, 2000). Steer dan Porter (dalam Eliana, 2003) menambahkan jika 

seseorang bekerja secara psikologis akan menimbulkan identitas, status, ataupun 

fungsi sosial. 
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Mc.Gregor (dalam As’ad, 2001) menjelaskan pula bahwa seseorang 

bekerja karena bekerja merupakan kondisi bawaan seperti bermain, atau 

beristirahat, untuk aktif dan mengerjakan sesuatu. Smith dan Warkeley (dalam 

As’ad, 2001) juga menyatakan bahwa seseorang didorong untuk beraktivitas 

karena dia berharap bahwa hal ini akan membawa pada keadaan yang lebih 

memuaskan dari pada keadaan sekarang. 

Jadi bekerja merupakan suatu bentuk aktifitas yang bertujuan untuk 

mendapatkan kepuasan baik fisik maupun psikologis dan aktivitas ini juga 

melibatkan fungsi fisik dan mental. Aktivitas kerja tersebut mempunyai batasan 

waktu dimana seseorang akan mencapai batas maksimal usia seseorang untuk 

dapat bekerja. Masa berakhirnya aktivitas kerja tersebut dapat disebut sebagai 

masa pensiun.  

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa pensiun dapat didefinisikan sebagai 

berhenti bekerja dari pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 

Aparatur Pemerintahan lainnya atau pekerjaan tetap seperti karyawan disebuah 

perusahaan swasta karena sudah mencapai usia pensiun tertentu yang disyaratkan, 

dimana pemerintah atau perusahaan swasta tersebut memberikan uang pensiun 

secara berkala (biasanya secara bulanan) demi menopang kehidupan orang yang 

bersangkutan di kemudian hari. Uang pensiun tersebut bisa berupa Defined 

Benefit (program pensiun manfaat pasti) atau Defined Cotribution (program 

pensiun iuran pasti). 

Memasuki masa pensiun seorang pegawai seharusnya merasa senang 

karena telah mencapai puncak kariernya. Individu dapat menikmati masa 
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hidupnya dengan lebih santai, rileks, tenang, dan bahagia karena tidak lagi 

terbebani dengan berbagai tugas dan tanggung jawab dari instansi atau organisasi 

tempatnya bekerja. Saat masa pensiun tiba maka akan lebih banyak waktu dan 

kesempatan bersama-sama dengan keluarga atau pasangannya, mengerjakan 

sesuatu yang disukai dan bukan pekerjaan yang harus dikerjakan, dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan karena berkurangnya tekanan beban kerja yang 

harus dihadapi dan akhirnya dapat memaknai kehidupannya dengan penuh 

keoptimisan (Aidit, 2000). 

Akan tetapi pada kenyataan 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 karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapi kelak 

(Rini, 2001). 

Masa pensiun dapat pula menimbulkan permasalahan karena tidak semua 

orang tidak siap untuk menghadapinya. Terutama pada pegawai negeri sipil yang 

mempunyai aktivitas rutin yang dilakukan bertahun-bertahun lamanya. Pensiun 

akan memutuskan aktivitas rutin tersebut, selain itu dapat pula memutuskan rantai 

sosial yang sudah terbina dengan rekan kerjanya dan yang paling vital adalah 

menghilangkan identitas seseorang yang sudah melekat begitu lama (Warr dalam 

Prastiti, 2005). Maka tidak mengherankan bahwa masa pensiun dapat 

menimbulkan permasalahan bagi orang-orang yang tidak siap menghadapinya. 

Fakta sekitar pensiun menunjukkan adanya penurunan kesehatan, kemungkinan 

untuk bersantai, berkurang karena waktu cenderung tersita untuk mengerjakan 
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pekerjaan rumah tangga, dapat meningkatkan kesehatan dengan berkurangnya 

beban tekanan yang harus dihadapi, masa yang penuh kesempatan menarik, 

banyak waktu dan kesempatan untuk bersama dengan keluarga atau pasangan 

(Jacinta, 2001). 

Pensiun merupakan masa ketika seseorang diberhentikan dari 

pekerjaannya sesuai dengan batas usia pensiun yang telah ditetapkan 

(Hadiwaluyo, 2009). Usia pensiun pegawai negeri di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada 15 

Januari 2014 yaitu 58 (lima puluh delapan tahun). Usia pensiun pada Pegawai 

Kementerian Agama terbagi menjadi dua batas usia, untuk pegawai akademik 

batas usia pensiun adalah 60 tahun, sedang untuk pegawai non akademik adalah 

58 tahun. Ditahap ini sebenarnya seseorang cukup produktif namun kenyataannya 

setiap individu yang bekerja harus tetap memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, 

masa pensiun dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan seseorang dimasa 

yang akan mendatang sehingga dapat menimbulkan kecemasan (Hadiwaluyo, 

2009). 

Eyde (dalam Eliana, 2003) juga menjelaskan bahwa memasuki pensiun 

dapat membuat seseorang akan mengalami kehilangan peran sosialnya di 

masyarakat, prestise, kekuasaan, dan kontak sosial. Kehilangan kontak sosial 

dapat menimbulkan pemikiran yang negatif seperti pertanyaan-pertanyaan “apa 

aku bisa melakukan ini atau itu setelah pensiun”, dan “apakah aku masih dihargai 

oleh keluargaku” atau, “apakah aku dapat memenuhi harapakan keluargaku”. 
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Pertanyaan-pertanyaan dalam diri tersebut dapat membuat seseorang mengalami 

suatu kecemasan. 

Kecemasan pada umumnya merupakan ketakutan akan sesuatu yang akan 

terjadi disertai dengan perasaan yang tidak jelas (Kasschau dalam Prastiti, 2005). 

Kecemasan ini menjadikan seseorang panik, gemetar ataupun sering mengalami 

sakit kepala. Reaksi kecemasan tersebut dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu 

yang bersifat fisik dan mental (Darajat, 1996). Gejala fisik berupa ujung jari yang 

terasa dingin, pencernaan yang tidak teratur, detak jantung cepat, keringat 

bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing dan sesak 

nafas. Gejala mental antara lain perasaan takut, merasa akan ditimpa bahaya, tidak 

bisa memusatkan perhatian, tidak berdaya dan rendah diri, hilang kepercayaan 

diri, tidak tentram, dan ingin lari dari kenyataan hidup. Ramaiah (2003) 

mengatakan bahwa kecemasan akan muncul beberapa tahun menjelang masa 

pensiun tiba dan akhirnya memuncak beberapa saat menjelang pensiun sampai 

dengan tibanya masa pensiun. 

Kecemasan mengenai pensiun salah satunya disebabkan oleh perihal 

keuangan (Santrock, 2009). Perubahan yang signifikan menurun pada keuangan 

membuat calon pensiunan merasakan kecemasan tentang kehidupannya dan 

keluarga setelah pensiun nanti (Bradley, 2000). Dari calon pensiunan dunia, 

seperempatnya lagi gagal mengumpulkan tabungan yang signifikan memadai 

untuk masa tua (Papalia, 2009). Masalah keuangan besar kemungkinan akan 

dialami oleh pegawai yang hanya memperoleh pesangon yang diberikan satu kali 

saat ia pensiun (Fendisidy, 2015), dan juga akan lebih besar dialai oleh suami 
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sebagai orang yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan 

ekonomi dan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Hak dan Kewajiban suami-istri). 

Selain itu status sosial yang baik dan perasaan menjadi superior 

merupakan salah satu aspek terbentuknya kesejahteraan individu yang sebagian 

besar dipengaruhi oleh tempatnya bekerja. Keadaan pensiun akan membuat 

seseorang kehilangan statusnya, semakin baik status seseorang di lingkungan 

kerja dan masyarakat maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut 

mengalami kecemasan jika kehilangan statusnya (Solinge dan Henkes, 2005). 

Penelitian yang dilakukan Sari dan Kuncoro (2006) pada karyawan PT. 

Semen Gresik, menyatakan bahwa karyawan merasa cemas saat menghadapi masa 

pensiun karena adanya ketakutan akan ketidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari 

ataupun kebutuhan mendadak seperti salah satu anggota keluarga sakit ataupun 

ketika akan menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-putrinya. Pada umumnya 

mereka beranggapan bahwa apabila mereka masih aktif bekerja mereka akan 

mendapat fasilitas-fasilitas yang akan meringankan kebutuhan sehari-hari maupun 

kebutuhan mendadak. Selain itu juga ada anggapan akan mendapat bantuan baik 

moril maupun material dari rekan-rekan sekantor. Saat masa pensiun mereka 

merasa cemas sekalipin mendapatkan uang pensiun karena masih ada anggapan 

bahwa jumlah uang pensiun yang diterima kurang memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Masa pensiun memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan emosi 

dan relasi sosial seseorang. Hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi emosi 

seseorang yang akan menghadapi masa pensiun.  
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Kecemasan menghadapi pensiun juga terjadi pada Pegawai Kementrian 

Agama Kota Pekanbaru yang istrinya bekerja dan tidak bekerja. Hasil wawancara 

yang dilakukan penulis terhadap beberapa orang pegawai Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru muncul beberapa pernyataan diantaranya: untuk pegawai 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang istrinya bekerja ada yang mengatakan 

bahwa mereka tidak cemas dalam menghadapi masa pensiun karena masih ada 

penghasilan yang masuk dari hasil istri yang bekerja, namun ada pula yang 

mengatakan bahwa mereka merasa malu sebagai kepala rumah tangga yang 

seharusnya menghasilkan uang untuk keluarga digantikan oleh istri yang 

seharusnya mengurus rumah tangga. Pegawai Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru yang istrinya tidak bekerja semua merasa cemas dikarenakan 

penghasilan bulanan yang didapatkan akan berkurang karena hanya mendapatkan 

tunjangan dari dana pensiun dan merasa khawatir jikalau tidak mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti pada saat masih aktif bekerja. 

Adapun hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 10.00 WIB 

dengan salah satu pegawai berinisaial RA mengatakan bahwa dalam menghadapi 

pensiun subjek tidak merasa cemas. Hal ini dikarenakan subjek berfikir cepat atau 

lambat ia pasti akan mengalami masa pensiun. Dan dia memiliki istri yang bekerja 

yang akan membantu kebutuhan dalam keluarganya. Walaupun nantinya subjek 

akan terasa tertekan dalam keadaan itu. Terhadap anggapan-anggapan negatif dari 

orang-orang sekitar dalam menghadapi masalah pensiun, subjek hanya bersikap 

biasa saja. Menurutnya, ia hanya cukup mendengar dan cukup tahu tentang apa 

yang dibicarakan orang-orang sekitar mengenai dirinya, namun ia tidak 
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menanggapi atau tidak ambil pusing terhadap anggapan-anggapan tersebut. Tetap 

menjalani masa-masa menghadapi pensiun apa adanya dan bersyukur atas apa 

yang sudah dimiliki selama ini. 

Berbeda pendapat dengan pegawai negeri berinisial NR berdasarkan hasil 

wawancara pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 09.00 WIB, diperoleh keterangan 

bahwa subjek NR merasa cemas akan masalah pendapatan yang berkurang ketika 

sudah pensiun nanti, sementara anak masih perlu biaya sekolah serta biaya 

kebutuhan hidup yang terus meningkat. Yang ditambah lagi tidak ada pemasukan 

selain dari dana pensiun. Subjek mengatakan hanya dialah tulang punggung 

keluarganya.  

Masalah pensiun bagi Pegawai Kementrian Agama yang telah siap dalam 

hal mental dan telah mapan secara materil apalagi yang didukung oleh istri 

mereka yang juga ikut bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, 

mungkin tidak akan menjadi masalah yang berarti. Mereka memiliki pemikiran 

yang terbuka dan dapat menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Mereka 

juga beranggapan pensiun merupakan suatu hal yang memang harus dijalani, 

karena adanya pemikiran bahwa sudah sekian lama mereka telah bekerja dengan 

menyumbangkan segenap tenaga, waktu dan pikiran mereka. Maka dari itu 

mereka berhak untuk mendapatkan waktu panjanh untuk beristirahat. Disamping 

usia yang sudah tidak lagi muda lagi  hingga berpengaruh terhadap kondisi fisik, 

mereka merasa tiba waktunya untuk menikmati hari tua dari jerih payah setelah 

sekian lama bekerja.  
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Keadaan istri yang bekerja dengan yang tidak bekerja dapat membawa 

dampak bagi kehidupan keluarga. Istri yang bekerja adalah wanita yang selalu 

mengurus rumah tangga juga memiliki tanggung jawab di luar rumah, baik itu 

kantor, yayasan, atau usaha wiraswasta (Kartono, 2000). 

Masalah yang terjadi adalah bagi pegawai yang belum siap sepenuhnya 

menghadapi pensiun. Ketidaksiapan mereka diwujudkan dengan munculnya rasa 

cemas, khawatir dan takut memikirkan hari-hari setelah pensiun nantinya. Sebab 

dari ketidaksiapan mereka dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: kondisi 

ekonomi yang belum mapan, secara mental belum siap menerima pensiun, merasa 

masih sehat dan mampu bekerja serta berkurangnya penghasilan setelah pensiun 

ditambah lagi dia sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari 

kebutuhan keluarga dan istri tidak bekerja. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada 

Pegawai Kementrian Agama yang Istrinya Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi 

Komparatif Pada Pegawai Kementrian Agama Kota Pekanbaru)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada perbedaan kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada pegawai Kementrian Agama yang istrinya bekerja dan tidak 

bekerja”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai Kementrian Agama yang 

istrinya bekerja dan tidak bekerja. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait kecemasan menghadapi masa 

pensiun sebenarnya telah dilakaukan oleh beberapa peneliti terlebih 

dahulumeskipun subjek dan variabel yang secara subtansi yang berbeda. Salah 

satu penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Wulandari (2016) dengan judul “ 

Dukungan Keluarga Pada Karyawan yang Mengalami Kecemasan Menjelang 

Masa Pensiun”. Hasil uji hipotesis menunjukkan perlunya dukungan keluarga 

pada karyawan yang mengalami kecemasan menjelang masa pensiun. 

Persamaannya terletak pada subjek yang akan memasuki masa pensiun. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Kuncoro (2006) pada 

karyawan PT.Semen Gresik, menyatakan bahwa karyawan merasa cemas saat 

menghadapi masa pensiun karena adanya ketakutan akan ketidak tercukupinya 

kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendadak seperti salah satu anggota 

keluarga sakit ataupun ketika akan menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-

putrinya. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vivit dan Olievia (2014) 

dengan judul “Hubungan antara kecemasan menghadapi masa pensiun dengan 
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semangat kerja pada pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Surabaya” 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan terletak pada 

metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini terdiri atas 

analisis deskriptif dan uji hipotesis berupa uji Spearmen Ranked-Order. Metode 

yang digunakan dalam analisa deskriptif adalah kategorisasi jenjang atau ordinal. 

Namun persamaan nya terletak pada populasi yaitu semua pegawai yang akan 

memasuki masa pensiun, dengan usia pegawai yang telah ditentukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ganang dan Santi dengan judul “Hubungan 

antara penyesuaian diri dengan kecemasan dalam menghadapi masa pensiun pada 

pegawai negeri sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” penelitian ini sama 

dengan penelitian sebelumnya letak persamaannya pada populasi yaitu pegawai 

yang memasuki masa pensiun dengan variabel yang sama pula yaitu kecemasan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fardila (2014) dengan 

judul “ Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kesepian Menghadapi 

Pensiun Pada Pegawai Negri Sipil”. Persamaan dalam penelitian ini yaitu subjek 

penelitian dan variabel kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan psikologi 
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industri. Dimana hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang 

memberikan informasi, khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian hal yang sama yang dikaitkan dengan variabel yang 

berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan bagi 

pegawai yang mulai memasuki masa pensiun agar lebih siap dalam 

menghadapi masa pensiun terutama di lingkungan Kementrian Agama Kota 

Pekanbaru. 

 

 


