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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kehidupan manusia memerlukan sandang, pangan, dan papan yang 

merupakan kebutuhan hidupnya agar dapat hidup secara layak sebagaimana halnya 

kehidupan manusia pada umumnya. Bahkan kebutuhan hidup itu akan bertambah 

semakin banyak seperti pendidikan, kendaraan, hiburan dan lain-lain yang semuanya 

itu membuat peluang manusia lebih berbahagia hidupnya. Tetapi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia harus mencari menggunakan akal budinya 

untuk mendapatkannnya. Suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan bekerja. Oleh karena itu bekerja 

merupakan hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. 

Seperti yang disebutkan Kartono (1986) bahwa kerja dan bekerja itu merupakan 

aktifitas dasar, dan dijadikan bagian esesnsial kehidupan manusia. 

Bekerja itu di samping memberikan ganjaran materiil dalam bentuk gaji, 

kekayaan dan macam-macam fasilitas materiil, juga memberikan ganjaran sosial 

yang nonmaterial; yaitu: status sosial dan prestise sosial. Maka rasa kebanggan dan 

minat besar terhadap pekerjaan dengan segala pangkat, jabatan, penghormatan dan 

simbol-simbol kebesaran, menjadi insentif kuat untuk mencintai suatu pekerjaan 

(Kartono, 1986). Suardiman (2011) menegaskan, dengan demikian kegiatan bekerja 

bagi seseorang menimbulkan rasa percaya diri, harga diri, dan rasa puas. Jadi dengan 

kata lain, manusia bekerja tidak hanya untuk mendapatkan upah, tetapi juga untuk 

mendapatkan kesenangan karena akan dihargai oleh orang-orang disekitarnya.  

Namun kesenangan ini menjadi berkurang ketika orang ini memasuki masa 

pensiun. Pensiun merupakan akhir seseorang untuk melakukan pekerjaannya. 

Seharusnya pensiun dapat membuat orang senang karena bisa menikmati hari tuanya. 

Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang bingung bahkan cemas ketika akan 

menghadapi pensiun. Banyak alasan yang dilontarkan, salah satunya mereka butuh 
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pekerjaan. Terlebih mereka yang terpaksa pensiun pada usia wajib pensiun 

cenderung mengalami kemunduran fisik dan psikologis.  

Masa pensiun di dunia ini berbeda-beda waktunya. Di Indonesia umumnya 

masa pensiun jatuhnya diantara usia 56-60, tetapi semua itu tergantung dari lembaga 

atau instansi yang menaunginya masih tetap membutuhkan individu yang 

bersangkutan atau tidak. Usia pensiun di Indonesia ini berada dalam tahapan 

perkembangan yaitu periode dewasa madya (middle adulthood/middle age). Periode 

ini berkisar anatara usia 40-60 tahun. Dalam usia peride inilah seseorang mengalami 

masa pensiun. Pada saat masa pensiun benar-benar tiba, bagaimanapun masa itu 

nampak kurang diinginkan dari masa sebelumnya. Orang usia madya merasa bahwa 

tunjangan pensiun mereka tidak mencukupi untuk memungkinkan mereka hidup 

sesuai dengan rencana pensiun dan harapan mereka (Hurlock, 1994).  

Barvely (Hurlock, 1994) berpendapat bahwa pensiun seringkali dianggap 

sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba 

sebagian orang sudah merasakan cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa 

yang akan dihadapi kelak. Masa modern seperti saat ini, pekerjaan merupakan dua 

hal yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Karena pekerjaan tersebut dapat 

mendatangkan uang, jabatan dan harga diri. Oleh sebab itu, sering terjadi orang yang 

pensiun bukannya mengalami kesenangan karena bisa menikmati masa tua dengan 

hidup santai, tetapi mengalami masalah serius seperti kejiwaan dan fisik.  

Menurut hasil penelitian Neni Widiastuti (2008) menunjukkan bahwa pada 

umumnya seseorang mengalami kecemasan adalah karena ketidaksiapan karyawan 

dalam menghadapi pensiun yang disebabkan masih banyaknya tanggungan yang 

harus diselesaikan. Adapula karyawan sampai mengalami sakit meskipun itu hanya 

dialami oleh beberapa karyawan.  

Seseorang yang kurang mampu melihat dirinya secara realistik seperti kurang 

mampu bersosialisasi dengan baik, kurang percaya diri, pikiran-pikiran yang negatif, 

maka mereka akan cemas menghadapi pensiun. Individu yang mampu melihat 

dirinya secara realistik seperti mampu berhubungan dengan orang lain dengan baik, 

mampu mempersiapkan dan perencanaan dalam menghadapi pensiun dengan baik, 

maka akan meminimalisir kecemasan menghadapi pensiun.  
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Pada kenyataannya banyak orang yang mengalami ketakutan akan pensiun. 

Perasaan inilah yang akhirnya menimbulkan kecemasan pada seseorang yang akan 

mengalami pensiun. Suardiman (2011) mengatakan bahwa kehadiran masa pensiun 

sering dipandang sebagai masalah, bahkan musibah bagi penerimanya.  

Sumber kecemasan seseorang yang memasuki pensiun bermacam-macam, 

bisa jadi karena takut kehilangan jabatan dan fasilitas bagi mereka yang sudah 

mempunyai jabatan, bisa jadi karena takut akan kehilangan sumber penghasilan 

setelah pensiun dan bisa juga karena bayangan tidak akan dihargai setelah masa 

pensiun.  

Beberapa kajian penelitian yang berhubungan dengan kecemasan pensiun 

diantaranya dilakukan oleh Hairani Lubis (2009) mendapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan negatif antara kecerdasan emosi dan kecemasan menghadapi pensiun pada 

PNS pemkot Tebing Tinggi. Artinya, semakin tinggi kecemasan menghadapi pensiun 

pada PNS maka semakin rendah kecerdasan emosinya, sebaliknya semakin rendah 

kecemasan menghadapi pensiun PNS semakin tinggi pula kecerdasan emosinya. 

Selain itu ada pula kajian penelitian dari Gantina Komalasari (2010) dengan 

hasil penelitian (1) bahwa tinggi rendahnya tingkat kecemasan menghadapi pensiun 

pada PNS yang MPP hanya dipengaruhi tinggi rendahnya makna hidup yang dimiliki 

dan positif tidaknya sikap mereka terhadap pensiun. (2) Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, menunjukkan PNS yang MPP pada umumnya memiliki makna hidup yang 

tinggi, dukungan sosial yang tinggi, sikap yang positif terhadap pensiun dan 

kecemasan yang rendah dalam menghadapi pensiun.   

Ditinjau dari sisi psikologis, kecemasan menghadapi pensiun menyebabkan 

seseorang akan berpikir mengenai keyakinan dirinya. Sebagian orang merasa tidak 

yakin menghadapi pensiun karena mereka akan bingung menghadapi pensiun dan 

tidak tahu akan berbuat apa setelah pensiun. Salah satu faktor yang penting dalam 

menghadapi masa pensiun adalah keyakinan individu pada dirinya apakah ia 

memiliki kontrol terhadap hidupnya. Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi 

tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, 

khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dia mampu 

atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Bandura menyebut 

keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri (Alwisol, 2009). Menurut 
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Bandura (dalam Friedman & Schustack, 2008) self efficacy menentukan apakah kita 

dapat bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan bagaimana kesuksesan 

atau kegagalan dalam satu tugas tertentu mempengaruhi perilaku kita di masa depan. 

Selain itu self efficacy juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang muncul dari 

interaksi struktur pengetahuan (apa yang diketahui orang tentang dirinya dan dunia) 

dan proses penilaian dimana seseorang terus menerus mengevaluasi situasinya.  

Kemampuan dalam menghadapi situasi akan berpengaruh terhadap besarnya 

tekanan dan kecemasan yang dialami seseorang pada situasi yang mengancam. 

Semakin tinggi self efficacy yang dimiliki individu, maka akan semakin percaya 

bahwa dirinya mampu mengatasi situasi yang mengancam sehingga tidak merasa 

cemas dan tidak merasa terganggu oleh situasi yang menurutnya mengancam dalam 

proses menghadapi pensiun. Begitu pula sebaliknya, jika individu tidak yakin dapat 

mengatasi situasi yang menurutnya mengancam serta tidak yakin dengan 

kemampuannya sendiri maka mengalami kecemasan tinggi.  

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Arnita Nurjayanti (2011) menyatakan 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara self efficacy dengan 

produktivitas kerja. Artinya semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi pula 

produktivitas kerja. Sebaliknya semakin rendah self efficacy maka semakin rendah 

pula produktivitas kerja.  

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa self 

efficacy mempengaruhi potensi untuk menangani stressor dengan lebih efektif, 

optimis akan masa depan, serta keberanian untuk meraih prestasi serta kesuksesan 

yang diharapkan. Oleh sebab itu,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul hubungan self efficacy dengan kecemasan menghadapi pensiun.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah “apakah 

ada hubungan antara self efficacy dengan  kecemasan menghadapi pensiun?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan 

kecemasan menghadapi pensiun. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :  

1.  Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, khususnya 

dalam bidang psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan bagi masyarakat pada umumnya baik pegawai negeri sipil, BUMN, maupun 

pegawai swasta tentang kesiapan menghadapi pensiun. 

 

 


