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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan 

keberadaan diri seseorang. Bekerja juga merupakan suatu media bagi 

seseorang untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Di jaman 

sekarang, pekerjaan tidak hanya dilakukan oleh pria, namun juga 

wanita, baik itu pekerjaan yang kasar atau tidak. 

Manusia yang melakukan aktivitas kerja sering disebut dengan 

istilah Homo Labor yang berarti pekerja atau manusia yang bekerja. 

Manusia mempunyai kedudukan yang penting, meskipun Negara 

Indonesia menuju pada masyarakat yang berorientasi kerja, sehingga 

memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, bukan berarti 

mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Demikian 

juga halnya dengan suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan 

karena berjalan tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan 

yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia dalam 

menjalankan organisasi ke arah yang telah ditetapkan. Manusia  yang 

terlibat dalam organisasi ini disebut pegawai (Nuraini, 2013, hal. 325). 

Ada beberapa fase yang dialami oleh seorang pegawai atau 

karyawan saat bekerja terutama yang berkaitan dengan instansi,
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lembaga, ataupun perusahaan, yaitu dimulai dengan rekrutmen, 

lalu dilanjutkan dengan seleksi, kemudian orientasipekerjaaan. Setelah 

itu karyawan akan memasuki fase penempatan awal pekerjaan, dimana 

akan ada penilaian prestasi kerja. Berdasarkan penilaian tersebut, 

karyawan akan mendapatkan revisi penempatan. Di mana karyawan 

mulai ditentukan apakah tetap pada posisi tersebut, atau menerima 

promosi, atau bahkan transfer divisi. Karyawan yang menerima 

promosi atau transfer akan menerimapelatihan dan pendidikan untuk 

menerima penempatan baru. Fase akhir yang dialami seorang karyawan 

adalah pensiun (Waluyo, 2015, hal. 28). 

Pensiun merupakan masa ketika seseorang diberhentikan dari 

pekerjaannya sesuai dengan batas usia pensiun. Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan 

Pensiun yang menetapkan usia pensiun yaitu usia 56 tahun. Usia 56 

tahun masuk dalam kategori madya lanjut. Pada tahap ini sebenarnya 

seseorang masih cukup produktif tetapi pada kenyataannya mereka 

harus tetap memasuki masa pensiun. 

Menurut Santrock (2012, hal.75), usia dewasa tengah (middle 

adulthood) dianggap sebagai periode perkembangan yang dimulai kira-

kira pada usia 40 hingga memasuki 60 tahunan. Bagi banyak orang, 

paruh kehidupan adalah suatu masa menurunnya ketrampilan fisik dan 

semakin besarnya tanggung jawab. Semakin besarnya tanggung jawab 

merupakan salah satu pemicu seseorang mengalami kecemasan ketika 

menghadapi pensiun. Mereka berpersepsi ketika memasuki pensiun 

nanti akan ada banyak sekali waktu luang, tetapi bingung bagaimana 
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memanfaatkan waktu luangnya dengan efektif sedangkan masih ada 

tanggung jawab yang masih menanti, seperti pendidikan anak yang 

yang belum selesai, kebutuhan rumah tangga yang semakin besar. 

Kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab saat memegang 

jabatan tertentu bagi seorang pekerja yang masih aktif bekerja 

merupakan sebuah kebanggan sendiri karena beranggapan bahwa 

wibawa yang dimiliki tercermin dari ada dan besarnya kekuasaan, 

wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki. Rasa takut akan 

kehilangan kebanggaan dan status yang selama ini disandang dapat 

menjadi sumber kecemasan yang muncul pada saat menghadapi masa 

pensiun (Mustikawati dalam Respatiningsih, 2008, hal. 4). 

Karakteristik kerja yang dimiliki oleh karyawan swasta dapat 

memicu timbulnya kecemasan menghadapi masa pensiun. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena setelah pensiun mereka tidak lagi memiliki 

kegiatan rutin seperti biasanya, sudah tidak ada lagi gaji yang mereka 

terima setiap bulan, bahkan jabatan yang mereka pegang dari karyawan 

biasa hingga manager sudah tidak mereka miliki lagi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011, hal. 4), 

menerangkan bahwa PNS, anggota TNI, dan Polri di Yogyakarta 

mengalami kecemasan dalam menghadapi pensiun. Subyek merasa 

tidak berguna lagi, nglokro dan akivitas kesehariannya hanya luntang-

luntung. Banyak kasus yang menyebutkan bahwa pensiunan langsung 

jatuh sakit atau mengalami stroke karena terkejut dengan fase baru yang 

harus mereka hadapi, yaitu kehidupan setelah pensiun. Sebelum masa 

pensiun terjadi, dalam kesehariannya mereka mempunyai aktivitas 
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dengan jadwal kerja yang padat dan dihormati oleh bawahannya. 

Namun, saat pensiun, tiba-tiba terlepas dari rutinitas kesibukan mereka. 

Menurut penjelasan sebelumya, dapat dilihat perbedaan 

kecemasan yang dialami oleh pegawai negeri sipil dan karyawan 

swasta. Pegawai negeri sipil hanya khawatir dengan rutinitasnya yang 

tidak lagi akan dijalaninya setelah pensiun. Berbeda halnya dengan 

karyawan swasta yang kecemasannya dalam menghadapi pensiun tidak 

hanya dikarenakan kegiatan rutin yang tidak akan mereka jalani lagi 

setelah pensiun, namun juga pendapatan yang tidak lagi mereka 

dapatkan setelah pensiun. Karyawan swasta hanya menerima uang 

pesangon saat mereka dinyatakan pensiun. Sedangkan pegawai negeri 

sipil masih mendapatkan pendapatan secara berkala setelah pensiun 

nanti. 

Walaupun reaksi seseorang terhadap masa pensiun berbeda-

beda, namun dampak yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari 

dari seorang pensiunan adalah berkurangnya pendapatan. Apabila 

seorang Pegawai Negeri Sipil masih mendapatkan uang pensiunan 

setiap bulannya walaupun tidak sebesar gaji pokok, sedangkan 

karyawan swasta hanya mendapatkan pesangon pensiun di awal mereka 

ditetapkan pensiun. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua karyawan swasta 

bekerja di dalam perusahaan. Ada karyawan swasta yang bekerja di 

bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Kesibukan yang 

dialami oleh masing-masing bidang pun berbeda-beda, begitu pula 

dengan batas umur pensiun. Seorang dokter memiliki batas umur 
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pensiun 65 tahun, dosen memiliki batas umur pensiun 65 tahun, seorang 

profesor 70 tahun, sedangkan karyawan perusahaan 56 tahun 

(permenristekdikti nomor 2 tahun 2016). Berdasarkan perbedaan batas 

umur pensiun karyawan swasta, dapat dilihat bahwa batas umur pensiun 

pada karyawan perusahaan relatif lebih awal dibandingkan dengan 

batas umur karyawan swasta di bidang lainnya. Mengingat pendapat 

Santrock (2012, hal. 75) yang mengatakan bahwa usia 40 hingga 60 

tahun dianggap sebagai periode perkembangan masa dewasa tengah 

sehingga memungkinkan tingkat kecemasannya lebih tinggi saat 

menghadapi masa pensiun.Hal inilah yang membuat peneliti tertarik 

memilih subyek karyawan swasta khususnya yang bekerja di 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

bulan November 2016, beberapa karyawan swasta yang menghadapi 

pensiunmemikirkan aktivitas apa yang akan mereka lakukan setelah 

pensiun. Mereka hanya mendapatkan upah pensiun pada saat awal 

pensiun atau yang sering mereka sebut sebagai modal usaha kecil demi 

mencukupi kebutuhan sehari-hari.Beberapa dari mereka khawatir 

apabila upah pensiun yang mereka terima nantinya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekhawatiran tersebut yang 

kemudian menjadikan mereka susah tidur, kurang fokus dalam bekerja, 

dan sering mengalami otot tegang. 

Peneliti melakukan wawancara dengan subyek YL di kediaman 

subyek pada bulan November 2016, seorang pegawai  berumur 53 

tahun yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. YL mengatakan 
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bahwa dalam menghadapi pensiun ini, YL sering mengalami susah 

tidur dan kurang konsentrasi saat bekerja karena merasa sedikit cemas, 

karena nantinya beliau akan kehilangan aktivitasnya dan juga 

penghasilan yang berkurang mengingat beliau masih memiliki anak 

yang masih kelas 1 SMA. YL juga mengatakan bahwa upah pensiun di 

awal memang masih dapat beliau gunakan sebagai modal usaha untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun YL khawatir apabila usahanya 

tidak berjalan dengan lancar sehingga penghasilan yang nantinya 

didapat harus dihemat sedemikian rupa untuk membiayai sekolah 

anaknya. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan BR di kediaman 

subyek pada bulan November 2016, seorang karyawan swasta berumur 

54 tahun. Walaupun beliau saat ini berada di posisi manajer, beliau juga 

merasa cemas dalam menghadapi pensiun. BR mengaku merasa 

bingung harus melakukan aktivitas apa setelah pensiun nanti. BR juga 

takut apabila tabungan dari penghasilannya lama kelamaan akan habis 

untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Hal-hal tersebut 

yang membuat beliau belakangan ini sering mengalami susah tidur, 

mudah lelah, dan juga sering mengalami otot tegang.  

Halgin dan Whitbourne (2010, hal. 169), mengatakan bahwa 

ciri-ciri dari kecemasan adalah adanya perasaan gelisah, mudah merasa 

lelah, sulit berkonsentrasi, mudah marah, otot yang tegang, gangguan 

tidur, dan kekhawatiran. Hal tersebut yang sering membuat pegawai 

swasta mengalami kecemasan pada saat menghadapi pensiun.  
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Dibandingkan dengan YL dan BR, AG (wawacara dilakukan di 

kediaman subyek pada bulan November 2016), yang berusia 53 tahun, 

mengatakan bahwa karyawan pensiun itu sudah biasa karena semua 

orang yang bekerja akan menghadapi pensiun, hanya saja AG harus 

memikirkan kegiatan setelah pensiun agar tidak menganggur dan juga 

masih menghasilkan uang walaupun hanya sedikit. Hal tersebut 

dikarenakan AG sudah tidak memiliki tanggungan lagi untuk anak-

anaknya, karena saat AG pensiun, studi anak-anaknya telah selesai. 

Selain itu, AG juga telah menanam modal untuk usahanya kelak saat 

pensiun. AG mengaku bahwa memiliki relasi yang baik dengan 

lingkungan, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang 

diikuti, walaupun sedang menghadapi masa pensiun. 

Ciri-ciri yang muncul pada hasil wawancara dari subyek AG 

sesuai dengan beberapa aspek kecerdasan emosi menurut Goleman 

(2009, hal. 403) yaitu adanya kesadaran diri yang ditunjukkan dari 

adanya persiapan subyek dalam menanamkan modal untuk persiapan 

usaha setelah pensiun. Selain itu, adanya keterampilan sosial yang 

ditunjukkan dari banyaknya kegiatan yang subyek ikuti. 

Menurut Hadiwaluyo (dalam Dewi, 2011, hal. 4), masa pensiun 

dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan seseorang di masa yang 

akan datang sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa karyawan yang memiliki 

persiapan untuk menghadapi pensiun tidak akan merasa cemas yang 

berlebihan dan dapat menerima dirinya ketika pensiun, karena memiliki 

keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menjalani hidup, dapat 
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menempatkan dirinya di dalam masyarakat, dan dapat 

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta mempunyai 

prinsip dalam menjalankan kehidupannya. Sebaliknya, bagi karyawan 

yang belum memiliki gambaran atau persiapan untuk menghadapi 

pensiun, mereka lebih merasa cemas dan bingung akan aktivitas yang 

akan mereka lakukan setelah pensiun dan juga penghasilan yang 

berkurang. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wisadayanti (2016, hal. 5) 

pada pegawai Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 

menyebutkan bahwa pegawai yang menghadapi pensiun kebanyakan 

mengalami kecemasan yang dikarenakan pendapatan yang berkurang 

ketika sudah pensiun, merasa kehilangan aktivitas rutin, kehilangan 

fokus saat bekerja, hingga mengalami susah tidur. Hal tersebut 

disesuaikan dengan pendapat Sari dan Kuncoro (yang dikutip oleh 

Wisadayanti, 2016, hal. 7), bahwa penolakan terhadap masa pensiun 

ditandai dengan adanya perasaan cemas. Pada saat menghadapi masa 

pensiun ada gejala fisiologis yang sering muncul di antaranya merasa 

mudah lelah ketika bekerja, jantung berdebar-debar, kepala pusing, 

kadang-kadang mengalami gangguan tidur. Terdapat gejala lainnya 

adalah gejala psikologis yang ditandai adanya perasaan rendah diri, 

tidak dapat memusatkan perhatian, timbulnya perasaan kecewa 

sehingga dapat memengaruhi interaksi dengan orang lain. 

Atkinson, Atkinson, dan Hilgard  (1983, hal. 212) menyebutkan 

kecemasan merupakan sebuah emosi yang tidak menyenangkan, yang 

ditandai dengan istilah kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut, yang 
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terkadang dialami dalam tingkat yang berbeda-beda. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kecemasan seseorang, yaitu seperti yang 

dikatakan oleh Freud (dalam Suryabrata, 2000, hal. 160) yaitu proses 

pertumbuhan fisiologis, frustrasi, konflik, dan ancaman.  

Terdapat perbedaan antara kecemasan dan stres. Menurut 

Quamila (dalam Quamila, 2017), stres merupakan bentuk reaksi 

pertahanan diri ketika individu berada dalam situasi yang penuh 

tekanan dan membuat otak memproduksi sejumlah hormon dan 

senyawa kimia seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin, sehingga 

individu dapat merasa cemas, gelisah, dan sulit berpikir jernih. Maka 

dapat disimpulkan bahwa stres adalah respon tubuh terhadap ancaman 

dalam situasi yang kurang menyenangkan, sedangkan kecemasan 

adalah reaksi terhadap stres itu sendiri.    

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kecerdasan emosi 

sebagai variabel bebas, di mana menurut Pertiwi (dalam Merdhanin, 

2012, hal 6), seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 

memiliki kemampuan dalam mengatasi stres, konflik, kegagalan dalam 

menghadapi frustrasi serta terdapat pula faktor-faktor dalam diri 

individu yang masing-masing mempunyai kemampuan mengelola 

emosi diri dan orang lain serta motivasi diri untuk mengatasi 

kecemasan. 

Kecerdasan emosi dikemukakan oleh Goleman (2009, hal. xiii 

dan hal. 512) yaitu kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam 

memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, 

mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan 
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jiwa. Lebih lanjut, Goleman juga mengungkapkan bahwa kecerdasan 

emosi sebagai kecakapan emosional yang meliputi kemampuan 

mengendalikan diri dan memiliki daya tahan ketika menghadapi 

rintangan, mampu mengendalikan impuls dan mampu mengelola 

kecemasan agar tidak mengganggu kemampuan berpikir. 

Menurut Back (dalam Hurlock, 1980, hal. 169), seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosi yang baik, akan lebih mampu mengatur 

emosinya sehingga dapat meminimalisasi atau bahkan menghindari 

perasaan cemas dalam menghadapi masa pensiun. Menurut Goleman 

(2009, hal. 121), individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang 

tinggi akan lebih luas pengalaman dan pengetahuannya daripada 

individu dengan kecerdasan emosi lebih rendah. Individu yang 

kecerdasan emosinya tinggi akan lebih kritis dan rasional dalam 

menghadapi berbagai macam masalah.  

Adanya perubahan pola kehidupan dapat membuat orang 

mengalami kecemasan pada saat menghadapi pensiun. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi  (2011, hal. 1-28) dan Nuraini 

(2013, hal. 324-331), kecerdasan emosi memiliki peran penting untuk 

membantu dalam mengurangi kecemasan tersebut. Dalam penelitiannya 

dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi 

akan mampu mengatasi keadaaan emosinya serta mampu menghadapi 

tuntutan dan tekanan lingkungan. Dengan demikian, karyawan swasta 

yang akan menghadapi pensiun apabila ia memiliki kecerdasan emosi 

dengan skala yang tinggi akan memikirkan akibat-akibat yang mungkin 
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terjadi setelah pensiun, sehingga ia dapat mempersiapkan diri dan dapat 

menerima pola hidupnya yang baru. 

Kecerdasan emosi diperlukan oleh seseorang ketika menghadapi 

suatu masalah yang kemungkinan menimbulkan tekanan atau 

kecemasan bagi orang tersebut. Hal ini sesuai dengan aspek yag 

dikemukakan oleh Goleman (2009, hal 213) yaitu mengelola emosi dan 

memotivasi diri sehingga subjek dapat menghibur diri, dapat 

melepaskan kecemasan, kemurungan, ketersinggungan, dapat bangkit 

kembali dari perasaan tersebut, mampu berpikir positif, menumbuhkan 

optimisme dalam hidupnya, mampu bertahan dalam masalah yang 

membebaninya, mampu untuk terus berjuang ketika menghadapi 

hambatan yang besar, tidak pernah mudah putus asa dan kehilangan 

harapan. 

Pandangan negatif tentang pensiun juga dapat menimbulkan 

emosi-emosi negatif sehingga dapat meningkatkan tingkat kecemasan 

dalam menghadapi pensiun. Kecemasan yang dialami seseorang dapat 

berkurang bahkan menghilangkan rasa cemas dengan kecerdasan 

emosi. Kecerdasan emosi yang tinggi dapat mengurangi tingkat 

kecemasan pada individu, sebaliknya kecerdasan emosi yang rendah 

tidak dapat mengurangi tingkat kecemasan, bahkan dapat menambah 

tingkat kecemasan pada individu.  

Berdasarkan uraian di atas dan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian yang sama dengan subyek yang berbeda yaitu 

karyawan swasta yang bekerja di perusahaan di Kota Kudus karena 
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karyawan swasta memiliki umur pensiun lebih awal sehingga 

memungkinkan terjadinya kecemasan yang lebih tinggi. Maka peneliti 

mengangkat judul penelitian “Hubungan antara Kecerdasan Emosi 

dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun pada Karyawan 

Swasta”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah 

untuk meneliti secara empiris hubungan antara kecerdasan emosi 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah 

kajian pengetahuan dan pengembangan disiplin ilmu psikologi 

khususnya di bidang Psikologi Klinis dan Psikologi Industri 

Organisasi mengenai kecemasan menjelang pensiun dalam 

kaitannya dengan kecerdasan emosi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi referensi bagi karyawanswasta dan peran perusahaan dalam 

persiapan menghadapi masa pensiun yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosi dan kecemasan menghadapi masa pensiun.


