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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang  

Dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, manusia harus bekerja, dengan bekerja seseorang 

akan mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupannya di masa sekarang 

maupun masa yang akan datang (Ristanto;2007). Namun 

disadari bahwa akhir aktifitas bekerja harus diterima setiap 

orang atau karyawan dimana setiap orang yang bekerja akan 

masuk pada bagian baru yang disebut pensiun (Kurniawan, 

2006). Berdasarkan pandangan dari Schawarz (dalam 

Hurlock;1995), masa pensiun adalah saat seseorang masuk 

kedalam masa transisi atau sebuah pola hidup baru. 

Sedangkan dalam artikel yang berjudul “Berhitung sebelum 

Pensiun”  Wulandari (2009) mengungkapkan bahwa masa 

pensiun bagi sebagian orang kadang-kadang menjadi momok, 

tidak produktif lagi, kemampuan fisik yang terbatas, dan 

semakin menipisnya dana simpanan.  

Masa pensiun adalah salah satu hal yang harus dipikirkan 

dikarenakan, tingginya biaya hidup pada saat ini, naiknya 

biaya hidup dari tahun ke tahun, ketidakpastian ekonomi di 

masa mendatang, dan ketidakpastian fisik di masa mendatang 

(Senduk;2008). Mempersiapkan masa pensiun bukanlah hal 

yang baru, namun demikian pada kenyataanya masih banyak 

orang yang mengalami kesulitan keuangan pada masa 
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pensiun (Raynata;2009). Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Senduk (2008) ada sepasang suami-istri pegawai di 

sebuah perusahaan swasta mengalami kesulitan keuangan 

pada tahun ketiga setelah pensiun. Sedangkan berdasarkan 

penelitian Ristanto (2007) ada banyak pegawai yang masih 

memiliki hutang pada saat memasuki masa pensiun, yang 

menyebabkan uang pensiun atau pesangon yang diterima 

habis digunakan untuk membayar berbagai cicilan kredit. 

Hal-hal diatas menunjukan bagaimana akibat dari 

kurangnya perhatian pegawai atau pekerja untuk 

mempersiapkan masa pensiun dengan mengontrol setiap 

pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka, sehingga 

perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan oleh setiap pekerja untuk mempersiapkan 

keuangan untuk memasuki masa pensiun sehingga 

kebutuhan financial pada masa pensiun bisa tercukupi. 

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan survei yang 

dilakukan oleh AXA tahun 2008, terhadap 18.200 orang 

responden, survei yang dilakukan di 26 negara termasuk 

Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, menunjukan 

bahwa, 53% pekerja Indonesia baru mempersiapkan pensiun 

di usia 39 tahun. 54% pekerja asal Singapura memulai 

perencanaan pensiun di usia 34 tahun, bahkan pekerja asal 

Filipina sudah mempersiapkan pensiun saat usia 28 tahun 

(Imung, 2008). Selain penelitian yang dilakukan oleh AXA, 

penelitian juga dilakukan oleh Tim Riset SWA yang 

menunjukan hal yang tidak jauh berbeda dengan survei yang 
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dilakukan oleh AXA, dimana survei dilakukan pada 32 

responden profesional independen di Jakarta, yang 

menyimpulkan bahwa 28,13% responden belum merancang 

pensiun, 25% responden justru merancang pensiun di usia 

tua. Selain kedua penelitian tersebut data survei dari Financial 

Quotient tahun 2007 (Kompas, 3 Maret 2011) yang dilakukan 

oleh salah satu bank swasta internasional, memperoleh 

kenyataan yang mengejutkan, jika responden kehilangan 

pekerjaan maka, kebanyakan responden mengatakan bahwa 

mereka hanya memiliki simpanan untuk biaya hidup kurang 

dari 11 minggu. 6 dari 10 responden yang diteliti tidak 

merencanakan pensiun mereka, kurang dari 25% tidak 

mempunyai dana pensiun formal dan 39% dari responden 

percaya bahwa mereka akan bergantung pada anak mereka 

saat tua nanti. Ketiga hasil penelitian diatas berbanding 

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Citigroup Asia 

Pasific, dan penelitian yang dilakukan oleh Raynata (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Raynata tahun 2009 terhadap 

pegawai swasta suatu lembaga  menunjukan bahwa, ternyata 

pegawai swasta memiliki kesadaran dalam investasi untuk 

kepentingan masa pensiun mereka. Selanjutnya hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Citigroup Asia Pasific tahun 

2010 melalui wawancara online kepada 500 responden di 

seluruh Indonesia menunjukan bahwa adanya kesadaran 

akan kondisi keuangan dan kemampuan seseorang dalam 

memahami pentingnya perencanaan keuangan, dan tata 

kelolah keuangan dengan baik. Tata kelolah keuangan yang 



4 
 

baik dapat dilihat dari perilaku individu. Perilaku individu 

yang akan dilihat disini lebih condong kepada personal 

finance. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi 

menjadi semakin penting saat ini, karna setiap orang harus 

merancang untuk investasi jangka panjang, untuk pensiun 

dan untuk pendidikan anak (Chen & Volpe, 1998;Cummis 

,2009). Khrisna, Maya Sari & Rofaida (2008) menyatakan 

bahwa dalam perencanaan keuangan pribadi individu dituntut 

untuk pintar dalam mengelola keuangan, sehingga 

pengetahuan terhadap pengelolaan  keuangan sangat 

dibutuhkan oleh setiap individu, jika tidak demikian maka 

individu akan mengalami kesulitan.  

Kesulitan ini terjadi karna adanya ketidakpastian, dimana 

setiap orang harus memperhitungkan ketidakpastian beban 

dimasa yang akan datang, sehingga harus adanya pencegahan 

(precautionary)(Karlsson et al;1997). Oleh karena itu menurut 

pandangan dari Habsari(2008) kesadaran akan adanya masa 

depan dengan ketidakpastian merupakan tingkat prioritas 

tinggi yang harus dipersiapkan setiap pegawai, yang kemudian 

akan memotivasi pegawai dalam berperilaku, sehingga 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Cagetti (2003) 

mengungkapkan bahwa faktor demografi yang berada dalam 

siklus hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan untuk 

menghadapi masa pensiun. Cagetti(2003) dan Attanasio et al. 

(1999) menyatakan bahwa semakin tinggi usia seseorang dan 
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status perkawinan seseorang akan mempengaruhi akumulasi 

kekayaan yang dipersiapkan untuk masa pensiun nanti.  

Berdasarkan uraian diatas maka yang diangkat oleh 

penulis untuk menjadi topik dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Kesadaran Pensiun dan Faktor Demografi 

terhadap Precautionary Motive dengan Perilaku 

Pengendalian Diri(self-control) dalam pengelolaan 

keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi pada 

Pegawai Tetap Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga)” 

 

B. Persoalan Penelitian 

Dari topik penelitian diatas maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

(i) Apakah ada pengaruh langsung dari kesadaran 

pensiun dan faktor demografi terhadap motif berjaga-

jaga (Precautionary Motive) dalam menghadapi masa 

pensiun. 

(ii) Apakah ada pengaruh tidak langsung dari kesadaran 

pensiun dan faktor demografi terhadap motif berjaga-

jaga (Precautionary Motive) dalam menghadapi masa 

pensiun, dengan perilaku pengendalian diri (self 

control) dalam pengelolaan keuangan sebagai variabel 

intervening.  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

apakah ada pengaruh langsung dari kesadaran pensiun dan 

faktor demografi terhadap perilaku pengendalian diri dalam 

menghadapi masa pensiun, ataukah  ada pengaruh tidak 

langsung dari kesadaran pensiun dan faktor demografi 

terhadap perilaku pengendalian diri (self control) dan 

dampaknya terhadap motif berjaga-jaga(precautionary motive) 

dalam menghadapi masa pensiun. Sedangkan manfaat teoritis 

dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

masukan atau informasi yang bermanfaat tentang bagaimana 

pengelolaan keuangan yang sebaiknya dijalankan oleh setiap 

pegawai untuk siap  masuk pada masa pensiun, sebagai 

referensi bagi penelitian-penelitian di bidang perencanaan 

pengelolaan keuangan untuk kepentingan masa pensiun. 

Selain itu, manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan 

adalah memberikan informasi mengenai kesadaran pensiun 

pegawai untuk mengelola keuangan pribadi dalam 

menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang setelah 

mereka masuk pada masa pensiun. 

 

 

 


