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Pensiun merupakan suatu tahapan perkembangan dimana pada masa tersebut seseorang akan 

mengalami perubahan peran maupun pola hidup. Kondisi tersebut seringkali membawa problem 

tersendiri dimana dengan pensiun seseorang akan kehilangan pekerjaan yang menjadi identitas 

dirinya. Pensiun dini adalah kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk regenerasi dan 

peningkatan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di PT PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada karyawan yang akan pensiun dini untuk alih profesi dan mengembangkan 

diri di luar PLN. Sikap sebagai komponen penting yang menentukan reaksi individu terhadap 

stimulus dianggap memiliki domain penting dalam menentukan potensi reaksi yang akan 

dimunculkan. Sikap individu berupa sikap kognitif, konatif, dan afektif. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melihat gambaran kecenderungan sikap karyawan PT PLN terhadap pensiun 

dini. 

Penelitian kali ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif. Adapun variabel yang 

digunakan yaitu variabel sikap karyawan terhadap pensiun dini. Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah dengan menggunakan instrumen skala sikap terhadap pensiun dini dalam 

bentuk skala Likert. Subyek dari penelitian ini adalah karyawan PT PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang yang berjumlah 63 orang. Pengumpulan data dilaksanakan mulai 

tanggal 16 Mei sampai dengan 11 Juni 2008. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh secara umu diketahui bahwa sebesar 49,21% karyawan 

memiliki sikap yang positif, dan sebesar 50,79% memiliki sikap yang negatif terhadap pensiun 

dini. Berdasarkan umur karyawan yang paling banyak memiliki sikap positif terhadap pensiun 

dini yaitu 19,0% pada karyawan yang berumur antara 40-49 tahun. Kemudian pada karyawan 

yang berumur 30-39 tahun sebesar 14,3%. Selanjutnya pada karyawan yang berumur > 50 tahun 

sebesar 9,5%, dan yang terkecil pada kisaran umur ≤ 29 tahun yaitu 6,3%. Sedangkan yang 

paling banyak bersikap negatif terdapat pada kelompok umur 30-39 tahun yaitu 15,9%, 

kemudian pada umur 40-49 tahun dan ≤ 29 tahun sebesar 12,7%, dan yang paling kecil pada 

kelompok umur > 50 tahun yaitu 9,5%. Berdasarkan masa kerja, karyawan yang paling banyak 

bersikap positif berada pada masa kerja 11-20 tahun yaitu 19,0%, kemudian karyawan pada masa 

kerja 21-30 tahun dan ≤ 10 tahun sebesar 12,7%, dan yang terkecil pada masa kerja > 31 tahun 

sebesar 4,8%. Sedangkan karyawan yang paling banyak bersikap negatif terdapat pada masa 

kerja ≤ 10 tahun, sebesar 19,0%, kemudian pada masa kerja 11-20 tahun sebesar 17,5%, 

selanjutnya pada masa kerja 21-30 tahun sebesar 9,5%, dan yang terkecil pada masa kerja > 31 

tahun yaitu sebesar 4,8%. 

 

 

Retirement is a expansion level that someone had to change the live style. This condition could 

have direct effecting to individual identity of their work. Early retirement is company regulation 

to regenerate company employee and to rise productivity of human resources in PT. PLN 

(Persero) Service and Network Area. And also, give new opportunity for early retirement person 



to build their own business, out from PLN. Behavior as an important component, have important 

domain to individual reaction of early retirement. It can appear such as cognitive, conative, and 

affective behaviour. The research aim is to know the employee of PLN behaviour of early 

retirement. 

This research using quantitative descriptive program. The variable is employee behaviour 

variable to early retirement. Collecting data technique is behaviour scale instrument to early 

retirement with Likert Scale. Research subject is PT. PLN (Persero) Service and Network Area 

of Malang that have 63 individual staff. Data collecting start from 16 May until 11 June 2008. 

The research result greatly know that 49,21 % have positive behaviour, and 50,97 % have 

negative behaviour of early retirement. Based on employment age the biggest of positive 

behaviour of early retirement is 19,0 % are 40 – 49 years old, and 14,3 % are 30 – 39 years old. 

And then 9,5 % up to 50 years old, and the smallest is 6,3 % under 29 years old. 15,9 % of 30 – 

39 years old have a biggest negative behaviour, and 12,7 % are 40 49 years old and under 29 

years old, and the smallest is 9,5 % of up to 50 years old. Based on working period, the biggest 

number that have positive employee behaviour are 19,0 % from 11 – 20 year of work period, and 

12,7 % from 21 – 30 until less to 10 years of work period, and the smallest is 4,8 % of up to 31 

year of work period. A number of negative behaviour are 19,0% of less then 10 year of work 

period. And 17,5 % from 11 – 20 year of work period, 9,5 % from 21 – 30 year of work period, 

and the smallest is 4,8 % from up to 31 year of work period.  

 


