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Bekerja adalah suatu aktivitas dasar 

pada manusia dewasa serta merupakan 

bagian inti dari suatu kehidupan. Bekerja 

dapat memberikan kegairahan, kegembiraan 

dan memberi arti tersendiri bagi manusia, 

sehingga bekerja dapat memberikan makna 

dan semangat hidup kepada orang dewasa 

(Kartono, 2000). Pada umumnya, manusia 

di dalam bekerja tidak hanya agar 

mendapatkan upah, tetapi juga untuk 

mendapatkan suatu kesenangan didalam diri 

karena didalam bekerja manusia akan 

merasa dihargai oleh orang yang berada 

disekitarnya. 

Schiamberg dan Smith (1981) 

mengemukakan bahwa dengan bekerja 

kebutuhan individu akan penghargaan dan 

kompetensi dapat terpenuhi. Berdasarkan 

pendapat di atas, diketahui bahwa bekerja 

merupakan suatu kebutuhan bagi individu, 

sehingga dengan bekerja individu memiliki 

identitas diri yang diakui oleh orang lain dan 

masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal 

ini sependapat dengan pandangan Kartono 

(2000) mengenai bekerja juga menjadi 

kegiatan sosial yang memberikan respek 

atau penghargaan, status sosial, dan juga 

prestise sosial yang merupakan tiga unsur 

terpenting bagi kesejahteraan lahir-batin 

manusia dalam menegakkan  martabat 

dirinya. 

Pada konteks bekerja, individu 

dihadapkan pada suatu kenyataan, dimana 

tidak selamanya individu dapat melakukan 

aktivitas di dalam lingkungan kerjanya. Hal 

ini sesuai dengan peraturan yang tertulis 

pada RUU Aparatur Sipil Negara tahun 

2013, yang menyatakan bahwa batas usia 

individu bekerja pada institusi pemerintahan 

dengan batas usia 58 tahun.  Sehingga pada 

usia 58 tahun individu resmi dinyatakan 

tidak memiliki ikatan dinas pada institusi 

tempat individu bekerja. Kondisi ini, disebut 

dengan masa pensiun. 

(http://keuangan.unej.ac.id diakses tanggal 

21 Mei 2015). 

Masa pensiun merupakan suatu akhir 

dari seseorang dapat melakukan 

pekerjaannya. Pensiun semestinya dapat 

membuat seseorang senang, karena dengan 

adanya pensiun maka seseorang yang 

dahulunya melakukan suatu pekerjaan akan 

dapat menikmati masa tuanya, namun pada 

kenyataannya banyak individu yang 

mengalami kecemasan ketika dihadapkan 

dengan masa pensiun yang segera tiba. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Kartono (2007) yang 

menyatakan individu yang akan menghadapi 

masa pensiun sering mengalami 

ketidaksiapan dalam kehidupannya, 

sehingga menimbulkan pandangan negatif 

di dalam diri individu mengenai masa 

pensiun. Pandangan tersebut mengakibatkan 

kecemasan pada individu yang akan 

menghadapi masa pensiun. 

Kecemasan yang dihadapi oleh 

individu ketika menghadapi masa pensiun 

dapat diketahui dengan perilaku mudah 

marah, susah berkonsentrasi, dan 

menurunnya semangat kerja, hal ini 

sependapat dengan pandangan Atamimi 

(1989) yang menyatakan karyawan pada 

kondisi memasuki masa pensiun sering 

menunjukkan perilaku mudah marah, 

tegang, sulit berkonsentrasi, dan 
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menurunnya semangat kerja. Kondisi ini, 

tentu saja akan menurunkan produktivitas 

karyawan pada saat bekerja. 

Berdasarkan  penelitian  yang  

dilakukan  oleh Anggraini (2000) terhadap 

pegawai negeri sipil di Kabupaten  Lahat,  

Sumatera  Selatan  didapatkan hasil  bahwa  

sebanyak  64%  pegawai  negeri  sipil 

mengalami  kecemasan  ketika  menghadapi  

masa pensiun.  Hal  yang  paling  dominan  

menimbulkan kecemasan bagi pegawai 

tersebut menurut Hurlock (1996) adalah 

menurunnya kekuatan fisik kesehatan, 

membentuk hubungan dengan orang sekitar 

yang seusia dan menyesuaikan diri dengan 

peran sosial. 

Idealnya masa pensiun tidak perlu 

ditanggapi dengan kecemasan. Setiap 

individu perlu menganggap bahwa masa 

pensiun akan membawa dampak positif bagi 

dirinya. Rini (2001)  menyebutkan  faktor 

kecemasan menghadapi masa pensiun salah 

satunya adalah faktor pekerjaan dan 

kepuasan kerja. Datangnya  masa  pensiun  

akan  menyebabkan individu  merasa  

kehilangan  pekerjaannya  karena pekerjaan  

tersebut  dapat  memberikan  kepuasan bagi 

individu, dimana tiap individu tersebut telah 

terikat didalam pekerjaannya. Keterikatan 

(Engagement) yang dimiliki oleh tiap 

individu tersebut akan memberikan suatu 

reaksi kecemasan dimana individu tidak 

akan lagi melakukan kegiatan bekerja 

seperti biasanya didalam kesehariannya. 

Engagement didalam dunia kerja, 

pertama kali diperkenalkan oleh Khan 

(Septiyani, 2013). Khan mendefinisikan 

bahwa engagement merupakan suatu usaha 

yang digunakan oleh karyawan dimana 

dalam melaksanakan tugasnya serta 

tanggung jawab, mereka dituntut untuk 

bekerja dengan cara menggunakan suatu 

ekspresi diri, kognitif, serta emosi yang 

dimiliki. Sehingga, dengan demikian 

karyawan yang engaged didalam bekerja 

merupakan karyawan yang memiliki usaha 

yang ekstra didalam bekerja. 

Kondisi emosional yang dimiliki 

oleh individu tersebut semestinya dapat 

mempengaruhi bahwa individu akan 

menganggap bahwa masa pensiun 

merupakan masa transisi dari kehidupan 

bekerja menjadi kehidupan tidak bekerja, 

dan seorang karyawan dalam memasuki 

masa pensiun tidak terlalu terbebani dengan 

keadaan tersebut dan tidak akan 

menimbulkan adanya perasaan cemas. Hal 

terpenting yang perlu dilakukan oleh orang 

yang memasuki masa pensiun adalah 

melakukan persiapan-persiapan memasuki 

masa tersebut dengan mengelola keadaan 

emosinya sehingga dalam menghadapi masa 

pensiun akan lebih siap. 

Pada kenyataannya seseorang yang 

memasuki masa pensiun mengalami kondisi 

”kekosongan”, yaitu merasa tanpa arti dan 

tanpa guna sehingga menjelang masa 

pensiun orang tersebut mengalami 

kecemasan akan bayangan-bayangan yang 

dikhayalkannya sendiri. Padahal 

sebenarnya, yang menjadi kriteria pokok itu 

bukan kondisi dan situasi pensiun serta 

menganggur, akan tetapi bagaimana caranya 

seseorang menghayati dan merasakan 

keadaannya yang baru (Kartono dalam 
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Admin, 2007). Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa orang cenderung 

merasa cemas ketika akan memasuki masa 

pensiun. Hal ini dikarenakan orang tersebut 

mempunyai sudut pandang negatif tentang 

pensiun. 

Menurut Development Dimension 

International (2005) work engagement 

terjadi ketika  seseorang  merasa  bernilai,  

menikmati dan  percaya  pada  pekerjaan  

yang  mereka lakukan. Brown & Robbins 

(2003)  memberikan definisi   work  

engagement  yaitu  dimana seorang  

karyawan  dikatakan  work engagement  

dalam  pekerjaannya  apabila karyawan  

tersebut  dapat  mengidentifikasikan diri 

secara  psikologis  dengan  pekerjaannya, 

dan  menganggap  kinerjanya  penting  

untuk dirinya,  selain  untuk  organisasi. 

Karyawan dengan work engagement yang 

tinggi dengan kuat  memihak  pada  jenis  

pekerjaan  yang dilakukan  dan  benar-benar  

peduli  dengan jenis kerja itu. 

Keterikatan karyawan berpengaruh 

terhadap performa kerja seseorang (Bakker, 

2009 dalam Xanthopolou et al, 2009). 

Semakin tinggi rasa keterikatan seseorang 

terhadap organisasinya serta pekerjaannya, 

maka performa kerja yang ditunjukkan akan 

semakin baik, dan dengan demikian orang 

dengan work engagement yang baik akan 

berpikir bagaimana membuat masa pensiun 

yang bermakna. 

Berdasarkan temuan dari penjelasan 

di atas timbul suatu pertanyaan  apakah 

terdapat hubungan antara work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada pegawai tetap Bank Rakyat 

Indonesia.  

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

work engagement dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan tipe penelitian 

korelasional dimana terdapat tujuan dari 

penelitian untuk melihat hubungan antar 

variabel work engagement dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun. 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu 

dengan program komputer IBM SPSS 

Statistics 17.0 for windows. 

 

PARTISIPAN 

 Subyek dalah penelitian ini adalah 

pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk cabang Malang yang 

berjumlah 30 orang berdasarkan usia 50-55 

tahun. 

 

DATA PENELITIAN 

Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan skala. 

Skala yang digunakan dalam penelitian 

terdapat 2 skala yaitu skala work 
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engagement dan skala kecemasan 

menghadapi masa pensiun. Untuk 

mengetahui bagaimana hubungan antara 

work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun digunakan 

analisis korelasi Pearson Product Moment. 

Analisis Pearson merupakan salah satu 

teknik statistik parametrik, dimana syarat 

yang harus terpenuhi sebelum melakukan 

analisis adalah sebaran data berdistribusi 

normal. Jika data tidak normal, penggunaan 

analisis parametrik tidak layak digunakan. 

Oleh karena itu digunakan metode 

nonparamterik yaitu korelasi Spearman 

sebagai alternatif dari tidak terpenuhinya 

syarat uji korelasi Pearson Product 

Moment. 

HASIL 

Tabel 1. Data demografi responden 

Data Demografi      Pengelompokan        Persentase  
Jenis Kelamin 
 
 

Laki-Laki                             30% 

Perempuan                          70% 

Masa Kerja 
 
 

11-20 tahun                        3,3% 

31-40 tahun                       53,3% 

Tingkat 
Pendidikan 
 

Diploma 3 (D3)                 16,7% 

Strata 1 (S1)                      83,3% 

Usia 
 
 

50 tahun                            13,3% 

55 tahun                            23,3% 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

Metode yang digunakan untuk 

mengetahui kenormalan data adalah Shapiro 

Wilk karena jumlah data <50, di mana jika 

sig Shapiro Wilk > 0,05 maka data 

dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya 

jika sig Shapiro Wilk < 0,05 maka data tidak 

normal. Hasil pengujian kenormalan data 

pada variabel work engagement dan 

kecemasan menghadapi masa pensiun 

diketahuinilai sig Shapiro Wilk pada 

variabel work engagement bernilai < 0,05 

sedangkan pada variabel kecemasan 

menghadapi masa pensiun > 0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa hanya terdapat satu 

variabel yang berdistribusi secara normal 

yaitu variabel kecemasan menghadapi masa 

pensiun, dengan demikian variabel work 

engagement tidak berdistribusi secara 

normal. 

 

Hasil Uji Linieritas 

Uji linieritas pada penelitian  dari 

kedua variabel menghasilkan nilai F sebesar 

24,669 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,001 yang memiliki nilai lebih kecil dari 

0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa variabel work engagement memiliki 

hubungan linier dengan variabel kecemasan 

menghadapi masa pensiun. Hubungan 

linieritas tersebut dapat dilihat dari pola 

penyebaran skor dengan menggunakan 

diagram seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 1. Scatter Plot  work engagement dengan 
kecemasan menghadapi masa pensiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

data, diketahui bahwa hanya salah satu data 

saja yang berdistribusi normal. Maka 

dikatakan syarat pada penggunaan statistik 

parametrik belum terpenuhi. Selanjutnya 

pengujian ada tidaknya hubungan antara 

work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun digunakan 

analisis korelasi Spearman. 

Berdasarkan hasil analisis nilai 

korelasi diperoleh rhitung sebesar 0,722 

dengan nilai signifikansi= 0,001. Nilai sig 

tersebut <α = 0,05 sehingga diputuskan 

menolak H0. Dapat diartikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara work 

engagement dengan kecemasan menghadapi 

masa pensiun. Besar hubungan termasuk 

kuat dengan nilai koefisien yang bertanda 

negatif (-) mempunyai makna apabila work 

engagement meningkat, maka kecemasan 

menghadapi masa pensiun semakin 

menurun. Begitu pula sebaliknya work 

engagement menurun maka kecemasan 

menghadapi masa pensiun semakin 

meningkat. 

DISKUSI 

Hasil analisis data penelitian yang 

didapatkan di lapangan serta pengujian 

hipotesis, dapat diketahui bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara work 

engagement dengan kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada pegawai PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang. 

Hasil tersebut ditunjukkan oleh angka 

statistik koefisien korelasi sebesar 0,722 

dengan taraf signifikansi 0,000. Hasil 

korelasi dengan nilai signifikansi dibawah 

0,05 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif secara signifikan 

diantara variabel penelitian. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa semakin tinggi 

work engagement yang dimiliki oleh tiap 

responden maka kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada responden akan semakin 

rendah. 

Hasil analisa yang di lakukan 

menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara work engagement dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada pegawai 

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang 

Raya dapat diterima. 

Atkinson (1983) mengemukakan 

bahwa ancaman fisik, ancaman harga diri 

serta tekanan untuk melakukan sesuatu di 

luar kemampuan dapat menyebabkan 

timbulnya kecemasan. Kecemasan yang 
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dirasakan timbul dari konflik yang terdapat 

dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang 

penyebabnya disadari dan tidak disadari. 

Kecemasan dapat muncul karena beberapa 

situasi yang mengancam manusia sebagai 

makhluk sosial. Misalnya adanya 

konflik,ketegangan, ancaman terhadap harga 

diri dan adanya tekanan untuk melakukan 

sesuatu di luar kemampuannya 

(Anggorowati dan Purwadi, 2007). Dalam 

hal ini seseorang yang akan memasuki masa 

pensiun sangat mungkin merasa bahwa, 

masa pensiun itu merupakan ancaman 

baginya. 

Hurlock (1996) mengemukakan 

bahwa penyesuaian diri merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi  munculnya  

kecemasan  dalam menghadapi   masa  

pensiun,  karena  pada  saat memasuki masa 

pensiun individu akan mengalami suatu  

perubahan  pola  hidup.  Individu  harus 

menyesuaikan  diri  dengan  masa  pensiun  

dan berkurangnya  penghasilan  keluarga, 

menyesuaikan  diri  dengan  menurunnya  

kekuatan fisik  dan  kesehatan,  

menyesuaikan  diri  dengan kematian  

pasangan  hidup,  membentuk  hubungan 

dengan  orang-orang  yang  seusianya,  dan 

menyesuaikan  diri  dengan  peran  sosial  

secara luwes.  

Secara biologis, dari biasanya 

melakukan aktivitas dinas yang rutin, 

menjadi tidak lagi mempunyai aktivitas 

rutin, hal itu dapat menyebabkan merasa 

tidak lagi mempunyai kontribusi serta 

manfaat terhadap lingkungannya. Secara 

emosional, dengan mengadapi pensiun 

seseorang menjadi banyak menganggur, 

sehingga sangat mungkin akan 

menimbulkan kebosanan.  

Oktaviana (2008) mengemukakan 

bahwa menghadapi fase pensiun merupakan 

hal yang tidak bisa dihindari lagi terutama 

bagi pegawai bank. Dengan memasuki masa 

pensiun, mau tidak mau seseorang karyawan 

harus meninggalkan atau berhenti dari 

instansi atau lembaga tempat bekerja. 

Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh Rumke ( Hurlock, 1980) 

kecemasan sering muncul dimana saat 

seseorang akan menghadapi masa pensiun, 

hal ini disebabkan dalam menghadapi masa 

pensiun seseorang mengalami suatu 

goncangan perasaan yang hebat karena 

individu tersebut harus meninggalkan 

pekerjaannya, teman kerja, serta segala 

aktivitas yang diperoleh selama bekerja 

karena pada saat bekerja tiap individu 

tersebut telah terikat (engaged) didalam 

pekerjaannya. Keterikatan (Engagement) 

yang dimiliki oleh tiap individu tersebut 

akan memberikan suatu reaksi kecemasan 

dimana individu tidak akan lagi melakukan 

kegiatan bekerja seperti biasanya didalam 

kesehariannya. 

Robertson, Smythe  (2007) 

mengungkapkan bahwa  karyawan  yang  

engaged pada pekerjaannya maka individu 

tersebut akan menunjukkan  antusiasme,  

hasrat  yang  nyata mengenai  pekerjaannya, 

untuk  organisasi yang mempekerjakannya. 

Karyawan yang engaged menikmati  

pekerjaan  yang  mereka lakukan  dan  

berkeinginan  untuk  memberikan segala  

bantuan  yang  mereka  mampu  untuk dapat  
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mensukseskan  organisasi  dimana individu 

bekerja. Karyawan yang engaged juga 

mempunyai  level  energi  yang  tinggi  dan 

secara  antusias  terlibat  dalam  

pekerjaannya (Schaufeli, Taris & Rhenen, 

2008). 

Dari beberapa definisi dan pendapat 

diatas maka peneliti melihat adanya suatu 

hubungan yang signifikan antar kedua 

variabel yaitu variabel work engagement 

dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun dengan diperkuatnya kedua 

hubungan variabel tersebut dengan berbagai 

teori-teori yang ada. Dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel work engagement dan 

variabel kecemasan menghadapi pensiun 

memiliki adanya hubungan, dalam hal ini 

individu yang memiliki keterikatan yang 

meningkat dalam pekerjaan akan 

mengurangi perasaan cemas dimana saat 

individu tersebut akan menghadapi masa 

pensiun. 

Individu dengan perasaan cemas 

yang dimiliki merupakan dampak dari 

dimana individu tersebut tidak lagi 

melakukan pekerjaan yang biasanya 

dikerjakan didalam melakukan aktivitas 

kesehariannya. Individu yang dulunya 

bekerja, akan merasa bahwa individu 

tersebut telah kehilangan pekerjaannya. 

Dengan segala keterikatan kerja yang 

dimiliki oleh setiap individu tersebut, akan 

mengubah kecemasan yang dimiliki 

individu dalam menghadapi masa pensiun 

yang akan dihadapi. Dengan kata lain, 

segala bentuk keterikatan yang dimiliki oleh 

tiap individu dapat mengubah kecemasan 

individu dalam menghadapi masa pensiun, 

karena individu pada saat bekerja sangat 

memperhatikan pekerjaannya dengan cara 

bagaimana individu terikata dalam bekerja, 

dan dengan segala tujuannya. 

Pada saat individu dihadapkan 

dengan masa pensiun yang sudah didepan 

mata, individu tidak lagi mengalami 

kecemasan karena pada saat bekerja segala 

tugas dan tanggungjawab telah diselesaikan 

selama bekerja. Dalam pendapat ini 

dikatakan, saat pensiun itu tiba 

bagaimanapun juga masa itu nampak kurang 

diinginkan dari masa sebelumnya serta 

orang usia madya merasa bahwa tunjangan 

pensiun mereka tidak mencukupi untuk 

memungkinkan mereka hidup sesuai dengan 

rencana dan harapan mereka (Hurlock, 

1997), akan tetapi disisi lain dampak positif 

dari pensiun tiba dimana individu akan jadi 

lebih menikmati masa tuanya dan lebih 

dekat dengan keluarganya, serta lebih 

menikmati hasil dari pekerjaannya selama 

ini (Reichard, Livson, dan Peterson (dalam 

Widyastomo, 1987). 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Peneliti dalam penelitian ini 

membatasi populasi hanya di bank saja 

sedangkan keterikatan kerja (work 

engagement) dan kecemasan menghadapi 

masa pensiun mencakup sejumlah pegawai 

perusahaan dan pada saat pengambilan data 

try out dan data penelitian, peneliti memiliki 

keterbatasan yaitu pada saat pengambilan 

data pada pegawai bank, karena latar 

belakang pekerjaan yang begitu padat 
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sehingga dibutuhkan waktu yang lama 

dalam penyebaran kuesioner. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji Korelasi Spearman antara 

work engagement dan kecemasan 

menghadapi masa pensiun 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

work engagement dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada 

pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk Cabang Malang, yang berarti 

bahwa semakin tinggi work 

engagement yang dimiliki setiap 

pegawai maka kecemasan 

menghadapi masa pensiun akan 

semakin menurun. Dengan 

demikian, Hipotesis Alternatif (Ha) 

diterima. 

2. Secara deskriptif diketahui bahwa 

sebagian besar  karyawan yang 

bekerja di PT. Bank Rakyat 

Indonesia cabang Malang memiliki 

work engagement yang tinggi. Ini 

dapat dilihat dari data yang diperoleh 

bahwa 15 pegawai dengan 

persentase 50%  dan beberapa 

pegawai memiliki tingkat kecemasan 

dalam menghadapi masa 

pensiunyang tinggi. Ini dapat dilihat 

dari data yang diperoleh bahwa 13 

pegawai dengan persentase 48%  

berada pada kategori tinggi. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat 

beberapa saran yang nantinya diharapkan 

dapat membangun dan bermanfaat untuk 

kedepannya, saran tersebut diajukan, 

diantaranya: 

a. Untuk penelitian selanjutnya agar 

dapat melakukan penelitian pada 

populasi yang lebih luas dan 

pengambilan sampel dengan jumlah 

yang lebih banyak, sehingga hasil 

akan lebih beragam.  

b. Hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai suatu masukan yang positif 

bagi para pegawai untuk lebih 

tenang dalam menghadapi masa 

pensiun, hasil penelitian ini dapat 

membantu untuk menghindari 

kecemasan dalam menghadapi 

pensiun. 

c. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat 

dijadikan pandangan dalam ruang 

lingkup dunia kerja nanti. 
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