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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bekerja merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dengan bekerja individu akan memperoleh sebuah 

kepuasan dan kebanggaan tersendiri dalam hidupnya. Namun, setiap 

individu tidak selamanya akan bekerja seumur hidupnya, pasti ada masa 

dimana individu tersebut berhenti bekerja. Usia menjadi salah salah satu 

pembatas individu dalam bekerja dalam suatu instansi tertentu. Setelah 

individu memasuki masa dewasa akhir, kondisi fisiknya akan menurun 

sehingga tidak memungkinkan individu tersebut bekerja kembali. Masa 

berhentinya individu dari suatu pekerjaan disebut dengan pensiun  (Hurlock 

E. B., 1980). 

Menurut Hurlock (1980), pensiun adalah suatu kondisi dimana seseorang 

berhenti dari suatu pekerjaan yang ia tekuni. Hal ini berarti orang tersebut 

telah berhenti dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Pensiun dapat dibagi 

menjadi dua yaitu, pensiun secara sukarela dan wajib pensiun. Beberapa 

pekerja yang menjalani pensiun secara sukarela biasanya memiliki alasan 

kesehatan atau keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan 

melakukan hal-hal yang lebih berarti untuk diri mereka dari pada 

pekerjaannya. Sedangkan,  wajib  pensiun  yaitu  keadaan  dimana  

seseorang  telah habis masa kerjanya dari suatu instansi atau organisasi 

sehingga orang tersebut dipaksa keluar dari instansi atau organisasinya. 
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Setiap instansi atau organisasi menetapkan usia tertentu sebagai batas 

seseorang untuk pensiun, penentuan batas usia ini juga tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia. Seperti halnya di TNI Angkatan 

Udara, batas usia seorang tentara dikatakan layak untuk pensiun diatur 

dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 75, yang menyatakan bahwa 

Perwira TNI pensiun  pada usia 58 tahun. Sedangkan, bagi Bintara dan 

Tantama pensiun pada usia 53 tahun  (Undang-Undang Republik Indonesia, 

2004). 

Pada umumnya tugas yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, TNI 

Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut adalah sama. Perbedaan terletak 

pada dimana mereka di tugaskan, TNI Angkatan Udara ditugaskan menjaga 

keamanan di udara, TNI Angkatan Darat menjaga keamanan wilayah darat, 

dan TNI Angkatan Laut menjaga keamanan wilayah laut. Menjadi seorang 

tentara, fisik menjadi modal utama yang harus dipenuhi. Namun, 

ketangkasan fisik akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, 

sehingga perlu adanya regenerasi. 

Tentara yang sudah menjalankan masa dinas sebagai prajurit TNI dan 

berakhir sesuai dengan peraturan akan menjalani masa-masa pensiunnya 

serta kembali pada masyarakat. Pensiunan TNI dan POLRI diberi gelar 

purnawirawan. Secara harfiah, purnawirawan adalah sebuah gelar para 

pensiunan prajurit yang telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa 

dan Negara baik TNI maupun Polri yang sudah tidak aktif lagi dalam 

kedinasan. Para purnawirawan ini diharapkan harus bisa menyesuaikan diri 

untuk menjadi warga sipil pada umumnya  (Ratnaningrum, 2013). 
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TNI Angkatan Udara memiliki organisasi bagi personel yang telah purna 

tugas (pensiun), organisasi ini bernama PPAU (Perhimpunan Purnawirawan 

Angkatan Udara). Pada tahun 2004 Paguyuban Purnawirawan TNI AU 

Malang diresmikan sebagai Cabang PPAU dengan urutan ke enam (06). 

Salah satu tujuan PPAU yaitu mewujudkan hubungan yang kokoh diantara 

sesama anggota PPAU, melalui saling pengertian, persaudaraan, dan 

persahabatan. Jalinan persaudaraan harus tetap dijaga meskipun telah 

pensiun. 

Pensiun bukan merupakan akhir dari segalanya, namun pensiun dapat 

membawa perubahan pada hidup seseorang. Masa pensiun seharusnya 

dijalani dengan bahagia, namun tidak sedikit orang yang mengalami 

hambatan ketika masa pensiun datang. Apalagi dengan melihat jaminan 

pensiun TNI yang sangat memprihatinkan dan tidak seperti yang kita 

bayangkan. Pada kenyataannya, para pensiun TNI tidak mendapatkan 

jaminan yang memadai untuk menikmati masa pensiunnya dengan 

mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal 

hidup mereka sehari-hari (Bakrie, 2007). 

Terdapat beberapa hambatan yang biasanya dihadapi oleh seseorang 

yang telah memasuki masa pensiun yaitu masalah ekonomi keluarga, 

menurunnya kesehatan, hingga kualitas hidup produktif yang menurun  

(Yunianti, dkk, 2014). Renwick dan Brown (1996), mendefinisikan kualitas 

hidup sebagai tingkat dimana seseorang menikmati terjadinya segala 

peristiwa penting dalam kehidupannya atau dengan kata lain sejauh mana 

seseorang merasa bahwa dirinya dapat menguasai atau tetap dapat 
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mengontrol kehidupannya dalam segala kondisi yang terjadi. Konsep 

mengenai kualitas hidup menurut Renwick dan Brown dibagi menjadi tiga 

bagian penting, yaitu being (physical being, psychological being, dan 

spiritual being), becoming (practical becoming, leisure becoming, dan 

growth becoming) , dan belonging (physical belonging, social belonging, 

dan community belonging) (Kurniasari & Leonardi , 2013). 

Sedangkan, menurut Cohen dan Lazarus, kualitas hidup adalah tingkatan 

yang menggambarkan keunggulan seorang individu yang dapat dinilai dari 

kehidupan mereka. Keunggulan individu tersebut biasanya dilihat dari 

tujuan hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, 

perkembangan pribadi, intelektual dan kondisi materi (Hardianti, 2013). 

Adapun beberapa faktor kualitas hidup menurut Raeburn dan Rootman 

(1998) yaitu, kontrol, kesempatan yang potensial, keterampilan, sistem 

dukungan, kejadian dalam hidup, sumber daya, perubahan lingkungan, 

perubahan politik.  Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai kualitas hidup pensiunan TNI Angkatan 

Udara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah yaitu, bagaimana gambaran kualitas hidup pensiunan TNI 

Angkatan Udara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kualitas 

hidup pensiunan TNI Angkatan Udara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kemudian peneliti menuliskan manfaat penelitian, dari hasil penelitian 

diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai 

berikut. 

A. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi terkait kajian keilmuan psikologi perkembangan terutama 

tentang kajian kualitas hidup.  

B. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini memberikan 

informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai kualitas hidup 

pensiunan TNI Angkatan Udara. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1. Kurniasari dan Leonardi (2013). Kualitas Hidup Perempuan 

Lanjut Usia yang Melajang. Jurnal.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

kualitas hidup pada perempuan lanjut usia yang melajang. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu 

yang mempengaruhi kualitas hidup, khususnya pada perempuan lanjut 
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usia yang melajang. Penelitian ini dilakukan kepada dua orang 

perempuan lanjut usia yang belum pernah menikah dan subyek tidak 

hidup sendiri. Data diperoleh melalui wawancara terhadap subyek yang 

bersangkutan disertai wawancara significant other untuk memperoleh 

tambahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum 

kedua subjek penelitian ini sudah mampu menerima keadaan dirinya 

dan tetap berfikir positif dalam menjalani kehidupan. Secara 

keseluruhan kualitas hidup perempuan lanjut usia dipengaruhi oleh 

faktor penerimaan diri, pola pikir positif terkait dengan kondisi 

lajangnya, dukungan sosial yang diterima baik dari keluarga maupun 

lingkungan, kemandirian secara finansial dan tercukupinya kebutuhan 

hidup. 

2. Fitriana dan Ambarini (2012). Kualitas Hidup Pada Penderita 

Kanker Serviks yang Menjalani Pengobatan Radioterapi. Jurnal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup pada 

penderita kanker serviks yang menjalani pengobatan radioterapi serta 

upaya yang dilakukan untuk mencapai kualitas hidup. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitian adalah 2 orang penderita kanker serviks yang sedang 

menjalani pengobatan radioterapi. Alat pengumpul data berupa 

wawancara yang dilengkapi dengan pedoman wawancara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penderita kanker serviks yang 

menjalani pengobatan radioterapi memiliki kualitas hidup yang baik 

dimana penderita tetap dapat menikmati kehidupannya. Meski secara 
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fisik penderita mengalami penurunan namun secara psikologis subjek 

menunjukkan bahwa dirinya tidak semakin terpuruk dalam kesedihan 

dan mampu menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya. Secara 

relasi sosialnya, subjek mengungkapkan bahwa dukungan sosial yang 

besar dari keluarga memberikan kontribusi penting. Upaya yang 

dilakukan dalam pencapaian kualitas hidup yakni berpikir positif dan 

lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan memperbanyak ibadah dan 

doa, serta menjalani prosedur pengobatan dengan baik. 

3. Setyawan dan Herdiana (2016). Kualitas Hidup Perempuan Pulau 

Mandangin yang Menikah Dini. Jurnal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup perempuan 

Pulau Mandangin yang menikah dini menggunakan pendekatan 

deskripstif kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik. Subjek dalam 

penelaitian ini adalah tiga perempuan Pulau Mandangin yang menikah 

dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup 

perempuan Pulau Mandangin yang menikah dini ditinjau dari 

kesejahteraan fisik, material, sosial, pengembangan dan aktiifitas, serta 

emosional menunjukkan kondisi yang relatif baik. Kondisi tersebut 

didominasi oleh dimensi kesejahteraan emosional/ psikologis sebagai 

komponen subjektif yang berupa persepsi individu dalam memaknai 

kenyataan hidup dengan ikhlas, pasrah dan merasa cukup dengan 

kondisi yang ada.  
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4. Herliyanti, Siagian, dan Wowor (2015). Kualitas Hidup 

Masyarakat Kelurahan Batu Kota yang Memakai Gigi Tiruan. 

Jurnal. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kualitas 

hidup masyarakat Kelurahan Batu Kota yang memakai gigi tiruan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan 

penelitian cross sectional study. Besar sampel dalam penelitian yaitu 

sebanyak 81 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian kualitas hidup berdasarkan penilaian dimensi 

keterbatasan fungsi tergolong baik, berdasarkan penilaian dimensi rasa 

sakit fisik tergolong sedang, berdasarkan penilaian ketidaknyamanan 

psikis tergolong baik, berdasarkan penilaian dimensi ketidakmampuan 

fisik tergolong baik, berdasarkan penilaian dimensi ketidakmampuan 

psikis tergolong baik, berdasarkan ketidakmampuan sosial tergolong 

baik dan berdasarkan penilaian dimensi keterhambatan tergolong baik. 

Penilaian rata-rata berdasarkan tujuh dimensi kualitas hidup 

menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kelurahan Batu Kota 

yang memakai gigi tiruan tergolong baik. 

5. Ratnaningrum, Alia (2013). Adaptasi Sosial Purnawirawan TNI 

(Studi Kualitatif Proses Penyesuaian Diri Purnawirawan TNI AL 

di Lingkungan Perak Kota Surabaya). Jurnal 

Penelitian ini mengkaji tentang adaptasi sosial purnawirawan TNI 

setelah pensiun. Penelitian ini menggunakan teori  Looking Glass Self  

Charles Horton Cooley. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
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adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dan paradigma konstruksi. 

Adapun lokasi penelitian yaitu di lingkungan Perak kota Surabaya. 

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling 

sedangkan teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara dan 

observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pada latar 

belakang pendidikan semasa sekolah dulu dan golongan pangkat yang 

kemudian membentuk purnawirawan dalam beradaptasi dengan 

masyarakat sipil. Selain itu adanya perbedaan pada golongan pangkat 

menyebabkan cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri. Terutama 

pada purnawirawan dengan golongan pangkat perwira, maka 

munculnya citra diri mengakibatkan kurangnya komunikasi dengan 

warga sekitar dan lebih cenderung menutup diri karena hanya bergaul 

dengan masyarakat tertentu saja. 


