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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Teoritis 

A. Kualitas Hidup 

1. Definisi Kualitas Hidup 

Kualitas Hidup menurut World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL) Group (dalam Rapley, 2003), didefinisikan sebagai persepsi 

individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan 

sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, 

harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang (Fitriana & 

Ambarini, 2012). Kemudian, 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 

mengontrol kehidupannya dalam segala kondisi yang terjadi (Kurniasari & 

Leonardi , 2013). 

Menurut Gill & Feinstein (1994),  kualitas  hidup  didefinisikan  sebagai  

persepsi   individu  tentang   posisinya dalam ke hidupan, dalam  

hubungannya  dengan sistem  budaya  dan nilai  setempat dan berhubungan 

dengan cita-cita, pengharapan, dan pandangan-pandangannya, yang 

merupakan pengukuran multidimensi, tidak         terbatas    hanya    pada   

efek   fisik   maupun   psikologis   pengobatan   
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(Rachmawati, 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). 

Berdasarkan definisi kualitas hidup menurut beberapa tokoh diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian subjektif individu 

mengenai kehidupannya saat ini.  

 

2. Komponen Kualitas Hidup 

Terdapat tiga bagian pada konsep mengenai kualitas hidup menurut 

Renwick dan Brown (dalam Vankova, 2015), yaitu being, becoming dan 

belonging. Setiap komponen penting ini kemudian dipecah lagi menjadi tiga 

sub bagian yang kemudian akan dibahas mencakup sembilan komponen dari 

kualitas hidup sebagai berikut. 

1) Being 

Being merupakan komponen yang paling dasar yang menunjukkan 

seseorang sebagai individu sebenarnya. Being tersebut dibagi menjadi 

tiga bagian penting, yaitu Physical being, Psychological being, dan 

Spiritual being. 
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a. Physical being 

Komponen ini menyangkut kesehatan fisik seseorang, termasuk 

nutrisi dan kebugaran. Subkomponen ini meliputi mobilitas fisik dan 

ketangkasan, juga kebersihan, dan kerapihan pribadi. 

b. Psychological being 

Komponen ini meliputi perasaan, kognisi dan evaluasi individu 

mengenai dirinya sendiri. Subkomponen ini berfokus pada 

kepercayaan diri, kontrol diri, cara mengatasi kecemasan, dan 

inisiasi untuk melakukan suatu perilaku positif. 

c. Spiritual being 

Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan standar-standar personal 

dalam hidup, kepercayaan spiritual (baik religius maupun tidak), 

pengalaman transenden dalam kehidupan sehari-hari (misalnya 

melalui alam dan alat musik) dan perayaan kejadian-kejadian spesial 

dalam hidup (misalnya ulang tahun, hari besar keagamaan atau 

kebudayaan). 

2) Belonging 

Belonging merupakan komponen yang menunjukkan kesesuaian 

antara individu dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Komponen 

belonging terdiri atas Physical belonging, Social belonging, dan 

Community belonging. 

a. Physical belonging 

Mengacu pada ikatan yang dimiliki oleh seseorang dengan 

lingkungan fisiknya (seperti rumah, lingkungan tempat tinggal, 
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tempat kerja, dan komunitas yang lebih besar). Subkomponen ini 

meliputi perasaan “berada di rumah” dalam lingkungan-lingkungan 

ini. 

b. Social belonging 

Mengandung ikatan-ikatan yang dimiliki seseorang terhadap 

lingkungan sosialnya. Komponen ini berfokus pada hubungan yang 

penuh makna dengan orang lain. 

c. Community belonging 

Merupakan hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan 

sumber yang tersedia untuk anggota dalam komunitas dan 

masyarakat mereka, meliputi informasi tentang dan akses terhadap 

sumber-sumber dalam lingkungan. 

3) Becoming 

Becoming merupakan aktivitas yang dilakukan individu dengan 

tujuan untuk mencapai harapan, aspirasi, dan citacita. Becoming terbagi 

menjadi tiga komponen, yaitu Practical becoming, Leisure becoming, 

dan Growth becoming. 

a. Practical becoming 

Terdiri dari aktivitas praktek yang bertujuan dan dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Leisure becoming 

Mengacu pada aktivitas rekreasi yang tidak selalu mengandung 

suatu nilai instrumental yang tampak. Aktivitas ini dapat 
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menimbulkan perasaan santai menurunkan stres dan rekreasi 

sebagai keseimbangan antara kerja dan bermain dalam hidup. 

c. Growth becoming 

Menunjuk pada aktivitas yang meningkatkan perkembangan 

keterampilan dan pengetahuan individu, yang meliputi baik 

pendidikan informal maupun formal. 

 

Berdasarkan beberapa komponen diatas dapat disimpulkan bahwa 

kualitas hidup seseorang dapat dinilai dari beberapa sudut pandang. Sudut 

pandang aktivitas yang dilakukan seseorang, keberadaan seseorang di 

lingkungannya, dan dari penilaian seseorang sebagai individu yang 

sebenarnya. 

 

3. Faktor-Fator yang Mempengaruhi Kualitas Hidup 

Raeburn dan Rootman (1998), mengemukakan pendapat bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, yaitu : 

1. Kontrol, berkaitan dengan kontrol terhadap perilaku yang dilakukan 

oleh seseorang, seperti pembahasan terhadap kegiatan untuk menjaga 

kondisi tubuh. 

2. Kesempatan yang potensial, berkaitan dengan seberapa besar seseorang 

dapat melihat peluang yang dimilikinya. 

3. Keterampilan, berkaian dengan kemampuan seseorang untuk 

melakukan keterampilan lain yang mengakibatkan ia dapat 
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mengembangkan dirinya, seperti mengikuti suatu kegiatan atau kursus 

tertentu. 

4. Sistem dukungan, termasuk didalamnya dukungan yang berasal dari 

lingkungan keluarga, masyarakat maupun sarana-sarana fisik seperti 

tempat tinggal atau rumah yang layak dan fasilitas-fasilitas yang 

memadai sehinga dapat menunjang kehidupan. 

5. Kejadian dalam hidup, hal ini terkait dengan tugas perkembangan dan 

stress yang diakibatkan oleh tugas tersebut. Kejadian dalam hidup 

sangat berhubungan erat dengan tugas perkembangan yang harus 

dijalani, dan terkadang kemampuan seseorang untuk menjalani tugas 

tersebut mengakibatkan tekanan tersendiri. 

6. Sumber daya, terkait dengan kemampuan dan kondisi fisik seseorang. 

Sumber daya pada dasarnya adalah apa yang dimiliki oleh seseorang 

sebagai individu. 

7. Perubahan lingkungan, berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada 

lingkungan sekitar seperti rusaknya tempat tinggal akibat bencana. 

8. Perubahan politik, berkaitan dengan masalah Negara seperti krisi 

moneter sehingga menyebabkan orang kehilangan pekerjaan/mata 

pencaharian. 

 

B. Pensiunan TNI Angkatan Udara 

1. Definisi Pensiun 

Menurut Hurlock (1980), pensiun adalah suatu kondisi dimana 

seseorang berhenti dari suatu pekerjaan yang ditekuninya. Hal ini 
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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. 

Turner & Helms (1987), menyatakan bahwa pensiun merupakan 

pemisahan seseorang individu dari pekerjaannya, dimana dalam 

menjalankan perannya seseorang mendapatkan gaji. Atau dengan kata 

lain pensiun berarti berhentinya seseorang dari pekerjaannya dan 

memulai peran baru dalam kehidupannya (Lesmana, 2014). Bradford 

(1979) menyebutkan bahwa individu pada masa pensiun akan merasa 

kehilangan beberapa hal antara lain penerimaan, penghargaan, 

kekuasaan, pengaruh, rutinitas, dan waktu. Kehilangan hal-hal penting 

ini dapat berdampak terhadap kesehatan mental bagi mereka yang tidak 

siap dalam mengahadapi kenyataan yang ada (Sitorus & Ramdhani, 

2014). 

Sedangkan, Beverly berpendapat bahwa pensiun seringkali 

dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan sehingga 

menjelang masa tiba sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak 

tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapinya kelak (Christian & 
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Moningka, 2012). Berdasarkan definisi pensiun menurut beberapa 

tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pensiun merupakan masa 

dima seseorang telah berhenti dari pekerjaannya dikarenakan masa 

kerjanya telah habis. 

 

2. Tentara Nasional Indonesia 

Militer atau yang disebut dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

merupakan tentara berkebangsaan Indonesia yang bertugas demi 

kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan 

agama serta bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara 

khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, 

menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan 

wilayah Negara Repubik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara 

(Ratnaningrum, 2013). 

Dalam struktur kepangkatan Tentara Nasional Indonesia, khususnya 

TNI Angkatan Udara terdapat 3 golongan pangkat yaitu Perwira, 

Bintara dan Tamtama. Untuk menjadi tentara bukanlah hal yang mudah 

karena harus dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setia pada 

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan kemudian sanggup 

menjalankan segala peraturan-peraturan yang ada dalam TNI Angkatan 

Udara (Ratnaningrum, 2013). 
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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).  

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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2.2 Kerangka Pemikiran 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam struktur kepangkatan Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI 

Angkatan Udara terdapat 3 golongan pangkat yaitu Perwira, Bintara dan 

Tamtama. Untuk menjadi tentara bukanlah hal yang mudah karena harus 

dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setia pada NKRI (Negara 

Kesatuan Republik Indonesia) dan kemudian sanggup menjalankan segala 

peraturan-peraturan yang ada dalam TNI Angkatan Udara (Ratnaningrum, 

2013). 

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. Batas usia seorang tentara dikatakan layak untuk pensiun 

diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 75, yang menyatakan bahwa 
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Perwira TNI pensiun  pada usia 58 tahun. Sedangkan, bagi Bintara dan 

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

2004).  Para purnawirawan ini diharapkan harus bisa menyesuaikan diri 

untuk menjadi warga sipil pada umumnya  (Ratnaningrum, 2013). 

Masa pensiun seharusnya dijalani dengan bahagia, namun tidak sedikit 

orang yang mengalami hambatan ketika masa pensiun datang. 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). Peneliti selanjutya tertarik untuk melihat bagaimana gambaran 

kualitas hidup pensiunan TNI Angkatan Udara. Acuan teori yang digunakan 

yaitu kualitas hidup dari Renwick dan Brown (1996) yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu being, belonging, dan becoming. Berdasarkan tiga 

komponen dari kualitas hidup tersebut, maka akan didapatkan gambaran 

kualitas hidup dari pensiunan TNI Angkatan Udara. 

 


