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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia sejak lahir dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa 

bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa serta masa lansia. Lanjut 

usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai masa usia 60 tahun ke 

atas dengan kemampuan fisik dan kognitif yang semakin menurun. World 

Health Organization (WHO) menggolongkan lansia menjadi 4 golongan 

yaitu usia pertengahan (middle age) adalah 45 – 59 tahun, lanjut usia 

(elderly) adalah 60 – 74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 75 – 90 tahun dan 

usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Raharja, 2013). Menurut Pasal 1 

ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa 

usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.  

Seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan, 

UHH (Usia Harapan Hidup) di Indonesia pun meningkat. Berdasarkan 

laporan World Health Organization (WHO) UHH pada tahun 2010 menjadi 

69,9 tahun, tahun 2015 diperkirakan menjadi 70,7 tahun, dan pada tahun 

2020 UHH menjadi 71,7 tahun. Data berdasarkan Katalog BPS 2101018, 

Edisi 2013 ini menunjukkan UHH yang semakin meningkat (expanded 

longevity). Selain UHH yang meningkat, di laporan BPS ditemukan bahwa di 

Indonesia diperkirakan jumlah penduduk lansia tahun 2020 (27,08 juta), 

tahun 2025 (33,69 juta),dan tahun 2030 (40,95 juta). 

Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan bagi setiap 

orang. Hal ini terlihat dari sikap tindakan hampir setiap individu untuk 

berusaha meningkatkan penghasilannya dengan berbagai cara agar dapat 

menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan yang mereka dapatkan 
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selama bekerja. Karena itulah, institusi bisnis macam apapun perlu 

mengusahakan agar masalah penghargaan selama masa purna tugas 

karyawannya diatasi dengan cara manusiawi, yang kemudian dikenal dengan 

sebutan “pensiun” (Setiawan, 2007). 

Pensiun merupakan kejadian penting yang menandai perubahan dari 

kehidupan masa dewasa ke kehidupan lanjut usia (Buhlen & Meyer, dalam 

Hurlock 1980). Masa pensiun merupakan masa dimana seseorang tidak lagi 

bekerja secara formal pada suatu perusahaan badan komersial yang 

terorganisasi atau dalam pemerintahan karena sudah mencapai batas usia 

maksimum yang ditetapkan Parkinson et al. (1990). Saat masa pensiun tiba 

maka akan lebih banyak waktu dan kesempatan bersama-sama dengan 

keluarga atau pasangannya, mengerjakan sesuatu yang disukai dan bukan 

pekerjaan yang harus dikerjakan, dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan 

akhirnya dapat memaknai kehidupannya dengan penuh keoptimisan (Pradono 

& Purnamasari, 2010). 

Jika setelah pensiun, kesejahteraan seorang pensiunan tidak berbeda 

jauh dengan ketika masih aktif mengabdi, tentunya tidak akan timbul 

masalah. Namun, kenyataan yang terjadi adalah nominal pensiun hanya 

mencapai 80% dari gaji pokok, atau tidak mencapai 50% dari total hasil 

pendapatan ketika masih aktif menjadi pegawai. Belum begitu lama 

pemerintah menambah usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013. Guru, dosen, dan pejabat tinggi, 

pensiun di usia lebih tua. Bahkan, seorang guru besar bisa aktif sampai usia 

70 tahun menurut Permendiknas No. 9 Tahun 2008. 

Masalahnya, untuk yang bukan PNS, seperti pegawai BUMN dan 

swasta, haruskah menaikkan masa kerja aktif pegawainya? dengan rata-rata 

usia aktif di BUMN (ada lebih dari 100 BUMN yang saat ini beroperasi). 
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Menurut pasal 87 UU RI tentang BUMN, karyawan BUMN merupakan 

pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian kedudukan, hak dan 

kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

Pegawai PLN adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PLN yang 

memiliki tanggung jawab kepada PLN dan mendapatkan hak dari PLN atas 

jasa yang telah diberikan. Dalam Peraturan Pemerintah diatas bahwa usia 

pensiun normal bagi peserta ditetapkan 65 tahun, pegawai pada usia ini juga 

diberi fasilitas MPP (Masa Persiapan Pensiun), yakni bebas tugas tapi dengan 

gaji penuh. 

Ada beberapa fenomena terkait dengan kesejahteraan lansia terjadi 

pada BUMN PT PLN (persero) di kota Ambon. Berdasarkan hasil observasi 

dengan beberapa pensiunan bahkan anggota keluarga purna tugas PT PLN 

(persero) di kota Ambon pada April 2017 ditemukan sebagian dari mereka 

mengalami keresahan dalam memasuki usia purna karena mereka masih 

memiliki tanggungan seperti anak yang sedang kuliah, namun individu harus 

memasuki masa purna tugas. Ada beberapa juga yang mengalami 

kebingungan dalam pengolahan pensiun dengan sistem lumpsum yaitu 

pemberian pensiun serta uang pesagon diberikan dalam jumlah yang besar 

sekaligus tanpa uang bulanan. Namun tidak semua mengalami permasalahan 

yang sama sebagian dari mereka, ada juga yang telah mempersiapkan diri 

sebelum memasuki masa pensiun seperti, belajar menjadi wirausaha, 

memulai investasi, dan ada juga yang merasa siap untuk memasuki masa 

purna tugas dengan keterampilan yang dimiliki. Maka bagi beberapa lansia 

purna tugas tidak menganggu kesejahteraan mereka di masa pensiun. Atas 

dasar fenomena-fenomena tersebut dapat dikatakan ada masalah dalam 
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kesejahteraan para lansia purna tugas. Oleh sebab itu penulis menganggap 

penting meneliti tentang kesejahteraan para lansia purna tugas. 

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang kesejahteraan 

(Subjective Well-Being) diantaranya dilakukan oleh Diener (2009), yaitu 

seseorang dikatakan memiliki Subjective Well-Being yang tinggi apabila 

lansia mengalami kepuasan hidup dan sering bersuka cita, serta jarang 

mengalami emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan dan 

kemarahan. Banyak dilakukan studi SWB diberbagai negara industri Barat 

yang menemukan bahwa sebagian besar orang menilai hidup mereka “di atas 

rata-rata” (Seligman, 2002). Di Amerika Serikat dideskripsikan bahwa usia 

dewasa madya dan dewasa akhir memiliki ciri khusus perihal kebahagiaan, 

60% lansia memandang diri mereka sendiri sebagai “cukup bahagia” dan 

25% dewasa madya berkata bahwa mereka “cukup bahagia” (Ryff, 2004). 

Subjective Well-Being menjadi penting bagi lansia karena dengan seseorang 

memiliki penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan 

hidup maka mereka cenderung bersikap lebih bahagia dan lebih puas (Muba, 

2009). 

Pentingnya kesejahteraan lansia purna tugas menurut Erikson (dalam 

Feist & Feist, 2010) pada tahap perkembangan lansia terjadi krisis identitas 

manusia yang terakhir yakni integritas vs keputusasaan. Integritas berarti 

perasaan akan keutuhan dan koherensi, kemampuan untuk mempertahankan 

rasa “kesayaan” serta tidak kehilangan kekuatan fisik dan intelektual. 

Individu tersebut akan berjuang untuk membangun kembali keutuhan 

tersebut agar mampu menjalankan kembali kehidupannya. Keyakinan akan 

individu dengan dirinya salah satunya dengan memperhatikan diri sendiri 

agar memiliki kesehatan yang dapat mendukungnya di masa purna tugas, dan 

hal yang menjadi penting juga adalah didukung pula dengan lingkungan yang 
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mengarahkan individu untuk memiliki perasaan tersebut sehingga individu 

merasa bahwa dirinya tidak sendiri dalam menjalani tujuan hidupnya. Hal ini 

dapat membantu lansia untuk merasakan kebermaknaan di hari tua dan tetap 

dapat mempertahankan hubungan dengan orang-orang disekitarnya. 

Sebaliknya menurut hasil survai yang dilakukan oleh Decker (1980) 

menemukan bahwa bagi orang yang telah pensiun, mereka merasa kehilangan 

uang dan orang-orang di lingkungan kerja. Beberapa dampak lainnya 

kesejahteraan lansia yaitu Suwarti(2010) yang menyatakan bahwa masih 

banyak lansia yang produktif, ingin mandiri, dan dapat bermanfaat bagi orang 

lain, di masa purna tugasnya.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi Subjective Well-Being 

mencangkup tiga dimensi yakni kepuasan hidup (life satisfaction), afektif 

positif dan negatif. Kepuasan hidup merupakan penilaian individu terhadap 

kualitas hidupnya yang didukung dengan afektif positif dan negatif sebagai 

gambaran emosi seseorang (Diener, 1984). Kesejahteraan yang dimiliki 

lansia cenderung menurun ketika lansia mulaimerasakan dampak dari 

keluhan perubahan fisik yang mereka alami. Selama proses menuju lanjut 

usia, individu akan banyak mengalami berbagai kejadian hidup yang penting 

yang sering dipandang sebagai sesuatu yang negatif, biasanya berkaitan 

dengan fisik, intelektual, kepribadian dan kehidupan. Kecelakaan dalam 

pekerjaan juga merupakan masalah bagi para pegawai PLN, ada yang terjatuh 

ataupun sakit dikarenakan berurusan dengan benda-benda berbahaya, 

memberikan dampak traumatis bagi beberapa orang. Perubahan juga terjadi 

pada fungsi tubuh membuat lansia purna menjadi individu lemah dan rentan 

terhadap penyakit (Papalia et al. 2007). Maka dari itu menurut Vickers et al. 

(dalam Monroig, 2012) perilaku sehat penting sebagai upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. 
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Hurlock (1980) menjelaskan juga tentang lansia akan mengalami 

perubahan sosial yang terjadi kehilangan pasangan hidup, perasaan tidak 

berguna, keinginan untuk cepat mati atau bunuh diri, dan membutuhkan 

perhatian lebih. Kondisi tersebut menjadikan begitu pentingnya dukungan 

sosial untuk membantu lansia dalam melanjutkan proses hidupnya, karena 

lansia merasa diperhatikan menurut Kassa (dalam Purnama, 2009) sehingga 

lansia akan merasakan SWB dalam hidupnya. Hasil penelitian yang 

dilakukan Hikmawati &Akhmad (2008) tentang kondisi kepuasan hidup 

lanjut usia di salah satu desa yang ada di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, 

diketahui bahwa lansia mempunyai tingkat SWB yang sedang dan cenderung 

rendah.  

Hasil-hasil penelitian dan pustaka dalam dekade terakhir menunjukkan 

masalah-masalah lansia ini membuat harapan hidup lansia menurun dan 

dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia. Basar(2006) menyatakan bahwa 

perasaan senang, semangat, antusias, nyaman dan tenang  hal ini berdampak 

baik bagi kesejahteraan lansia purna tugas dalam kategori sedang pada 50 

lansia Panti Sosial Tresno Wredha (PSTW) Abiyoso Yogyakarta. Hal ini 

mengungkapkan kesejahteraan lansia yang merupakan salah satu aspek dari 

Subjective Well-Being dapat dicapai dengan menjaga kesehatan fisik dan 

psikis melalui kebiasaan mengatur gizi, olahraga dan terlibat dalam aktivitas 

yang membutuhkan pemikiran. Selanjutnya, Koenig (2012) menyatakan hal 

yang sama bahwa kesehatan merupakan prediktor terkuat dari kesejahteraan 

baik pada populasi yang lebih muda dan juga yang lebih tua. Aktifitas fisik, 

mental dan sosial berkontribusi secara bersama-sama terhadap Subjective 

Well-Being lansia, sehingga kesehatan yang terjaga pada lansia dapat 

membuat lansia bersemangat dalam menjalani masa lansia dengan baik dan 

semaksimal mungkin (Setiasih dkk, 2013). 
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Dalam penelitian Borg et al. (2006) melihat hubungan dukungan sosial 

menjadi faktor paling mendasar, yaitu terkait dengan keluarga dan teman 

serta kesehatan berpengaruh 77,9% pada 522 lansia di Amerika. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian Taylor (2001) yaitu melihat faktor 

sosiodemografik, kesehatan, dan hubungan sosial  memberi sumbangsi 

sebesar 56% terhadap SWB pada 837 di Afrika Amerika. Dukungan keluarga 

yang tinggi juga memberikan kesejahteraan yang baik, terbukti dengan 

44,7% terjadi pada 250 lansia di Desa Pogungrejo Purworejo (Yulianti, 

2015). Maka lansia yang memiliki dukungan sosial yang baik dari orang-

orang yang disayangi, akan memiliki SWB yang tinggi. Hubungan perilaku 

sehat, dukungan sosial dan SWB dalam penelitian Myers, (dalam Hoyer & 

Roodin, 2003) menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif dapat dipengaruhi 

oleh faktor yang berbeda untuk orang dewasa lanjut dan yang lebih muda 

salah satunya perilaku sehat dan dukungan sosial. Kemudian, Telaumbuan 

(2016) juga menemukan bukan hanya dukungan sosial sosial namun juga 

perilaku sehat berpengaruh sebesar 2,28% pada 123 kesejahteraan lansia di 

Salatiga. 

Dari berbagai fenomena dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui perilaku sehat, dukungan sosial sebagai prediktor Subjective 

Well-Being. Penelitian ini berbeda dengan penetian sebelumnya karena 

memilih instansi PT PLN Kota Ambon, baru pertama kali dilakukan dan 

dengan perbedaan lingkungan, sosial, budaya dan demografi yang berbeda 

serta perbedaan status kerja agar dapat dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Adakah hubungan signifikan antara Perilaku Sehat dan Dukungan 

Sosial dengan Subjective Well-Being karyawan purna tugas dan jelang 

purna tugas di PT PLN (Persero) wilayah kota Ambon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:  

1. Untuk menentukan Perilaku Sehat dan Dukungan Sosial secara 

simultan atau parsial sebagai prediktor Subjective Well-Being 

karyawan purna tugas di PT PLN (Persero) wilayah kota Ambon. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam bidang ilmu psikologi yang berhubungan dengan 

perilaku sehat, dukungan sosial keluarga sebagai prediktor Subjective 

Well-Being pada lansia purna tugas. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah yang berada di bawah BUMN PLN 

(Persero) Kota Ambon untuk melakukan kegiatan tentang bagaimana 

mencapai kesejahteraan saat purna tugas. 

 


