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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan perekonomian global yang terjadi pada era digitalisasi 

berdampak pada perkembangan perekonomian dunia. Industri-industri 

padat karya yang tidak berinovasi menjadi sulit mengikuti perkembangan. 

Ada industri yang memilih tutup dan berganti dengan usaha lain, ada juga 

yang bertahan namun order yang diterima semakin menurun. Kebijakan 

tersebut berakibat pada pengurangan tenaga kerja. 

Pekerjaan adalah bagian dari tanggugjawab manusia dewasa, ketika 

seseorang berhenti bekerja, kondisi psikologis sesesorang akan 

berpengaruh. Kerja dan kegiatan berbuat sesuatu merupakan aktivitas dasar 

manusia dewasa dan dijadikan bagian inti dari suatu kehidupan manusia 

(Kartono,2000). Lingkungan kerja menjadi sentrum sosial, tempat 

bereksperimen dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam 

kehidupan. Bekerja menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam 

bersosialisai, mencari nafkah dan jati diri sehingga menjadi sumber untuk 

memperoleh kebanggaan, status sosial dan jaminan sosial. Kecintaan 

seseorang terhadap pekerjaan membuat seseorang lupa bahwa setiap orang 

yang melakukan tindakan, pasti ada masa untuk berhenti atau dengan kata 

lain bahwa selalu ada awal dan akhir. Secara manusiawi, manusia selalu 

menolak ide dasar kata awal dan akhir, karena kata akhir selalu identik 

dengan perasaan negatif seperti kesedihan, kehilangan dan kegelisahan. 

Akhir dari pekerjaan adalah pensiun. Pensiun adalah berhentinya 

masa kerja karena masa tugasnya sudah selesai dan merupakan transisi 
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menuju pola hidup yang baru terkait dengan pekerjaan yang menyangkut 

perubahan peran dan nilai. Seitsamo (2007) berpendapat bahwa akhir karir 

pekerjaan yang telah berlangsung beberapa lama dan berakhir pada masa 

pensiun merupakan perubahan besar dalam kehidupan manusia. 

Menurut Rosyid (2003), ada beberapa faktor yang mempengeruhi 

kecemasan menghadapi masa pensiun, yaitu proses pensiun, pensiun secara 

sukarela atau pensiun secara dipaksa. Perbedaan individu yang ditentukan 

oleh faktor kepribadian, perencanaan dan persiapan individu sebelum masa 

pensiun datang. Kecemasan yang timbul dapat mempengaruhi karyawan 

dalam menghadapi pensiun. Seseorang yang mengalami kecemasan akan 

timbul beberapa gejala psikis seperti gangguan perhatian dan konsentrasi, 

perubahan emosi, menurunnya percaya diri serta tidak adanya motivasi. 

Motivasi kerja karyawan pada dasarnya merupakan dorongan 

seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Adapun yang dapat 

dilakukan oleh seorang manajer dalam menggerakkan bawahan untuk 

mencapai tujuan yang pada akhirnya harus dapat memberikan motivasi 

kepada karyawan. Dukungan atas motivasi kerja para karyawan dapat 

terwujud apabila kebutuhan yang ada pada diri setiap karyawan dapat 

terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemenuhan kebutuhan dari 

masing-masing karyawan. Pemenuhan kebutuhan karyawan adalah faktor 

yang penting untuk menciptakan dorongan atau motivasi terhadap 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik yang pada akhirnya 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal akan 

menimbulkan kecemasan seperti yang dialami oleh karyawan PT Daya 

Manunggal. Sejak September 2017 PT Daya Manunggal telah mulai 
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merumahkan karyawan sebanyak 237 karyawan. Menyusul pada bulan Mei 

2018, PT Daya Manunggal kembali merumahkan karyawan sejumlah 600 

karyawan. Bahkan perselisihan muncul karena sebanyak 237 karyawan 

yang sudah satu tahun dirumahkan, namun belum mendapatkan pesangon 

(Sindonews, 2018). Hal ini tentu mengakibatkan kecemasan dan 

mengganggu motivasi kerja bagi karyawan yang masih bekerja di PT Daya 

Manunggal. 

Menurut salah satu manajer di PT Daya Manunggal, proses 

pengurangan tenaga kerja ini dikarenakan order yang mulai menurun 

disebabkan adanya pesaing kuat dari negara India & Cina. Pabrik textile 

dari India dan Cina mampu menjual produk lebih murah dan kualitas yang 

baik, sementara biaya Produksi PT Daya Manunggal tidak mampu bersaing 

dengan perusahaan dari kedua negara tersebut. Perusahaan-perusahaan 

textile di Indonesia yang tidak mampu untuk menghadapi kondisi tersebut 

mengambil kebijakan untuk efisiensi perusahaan dengan melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Manullang 

(dalam Rosyid, 2003) menyebutkan masalah tersebut dengan istilah 

retrenchment dimana PHK terjadi dikaitkan dengan masalah ekonomi dan 

pemasaran sehingga perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada 

karyawannya. Kondisi ini dialami oleh PT Daya Manunggal, maka secara 

bertahap mereka melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja.  

Pengurangan tenaga kerja berimplikasi pada pemutusan hubungan 

kerja. Ketika orang mengalami pemutusan hubungan kerja, maka beberapa 

aktivitas dan rutinitas menjadi berubah. Jika masa pemutusan hubungan 

kerja itu tidak dipersiapkan dengan baik maka orang yang memasuki 

pemutusan hubungan kerja akan menghadapi masa tidak berkerja dengan 

perasaan negatif. Timbulnya perasaan-perasaan negatif, tersebut 
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menyebabkan pegawai yang akan menghadapi pemutusan hubungan kerja 

cenderung dihinggapi perasaan cemas, takut dan kawatir dengan berbagai 

dampak psikologis dan manifestasi yang menyertainya. 

Pada kenyataan di lapangan banyak orang yang belum siap 

mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja pada 

umumnya dialami oleh karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau 

memiliki performance yang sangat buruk dalam instansi 

pekerjaannya.Tahap pemilihan pekerja yang dirumahkan atau diputus 

hubungan kerjanya oleh PT Daya Manunggal tidak memandang usia, 

namun lebih pada efektifitas organisasi. Hal ini membuat karyawan 

mengalami keresahan dalam bekerja. Kondisi ini tentu saja akan 

menurunkan produktivitas kerja karyawan. 

Hasil penelitian Kube (2017) menyebutkan bahwa karyawan PT 

Hasta Ayu Nusantara memiliki kecenderungan kecemasan akan isu 

pemutusan hubungan kerja yang rendah sehingga tidak berpengaruh 

terhadap motivasi kerja. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh  

Gunawan (2007) diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kecemasan akan isu pemutusan hubungan kerja dengan motivasi 

kerja. Selanjutnya Maramis (2005) menjelaskan kecemasan merupakan 

ketegangan, rasa tidak aman dan kekawatiran yang timbul karena dirasakan 

akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan (dalam hal ini kecemasan 

terhadap isu PHK), akan membuat individu tidak aman dan tidak nyaman 

dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan. Ditandai dari 

terganggunya pada salah satu atau empat aspek seperti pada aspek kognitif, 

somatik, motorik dan psikologis. Individu yang mengalami kecemasan 

akan mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan yang merupakan 

manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur aduk yang terjadi 
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ketika individu mengalami tekanan perasaan (frustrasi) dan pertentangan 

(konflik) batiniah. 

Hasil wawancara dengan seorang pegawai PT Daya Manunggal 

pada tanggal 7 Oktober 2018, diketahui bahwa individu tersebut mengalami 

rasa cemas, khawatir karena kelak ketika mengalami pensiun, 

penghasilannya akan berkurang sementara individu tersebut masih harus 

menghidupi keluarganya. Pegawai tersebut juga merasa gelisah karena 

belum memiliki rencana kegiatan apa yang akan dilakukan setelah tidak 

bekerja nanti. Hal ini juga memengaruhi motivasi kerjanya dimana individu 

tersebut merasa kurang konsentrasi dalam bekerja. Selain itu berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada beberapa karyawan tampak kurang 

termotivasi dalam bekerja, mereka cenderung menunggu perintah dan 

terlihat sudah berada di ruang istirahat sebelum waktunya istirahat. 

Beberapa karyawan memilki pekerjaan di tempat lain atau sibuk dengan 

organisasi masyarakat sehingga tampak tidak ada keterikatan dengan 

perusahaan. Hal ini juga berpotensi berpengaruh terhadap menurunnya 

motivasi kerja karyawan. 

Fenomena kecemasan terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah faktor penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam menghadapi 

pensiun merupakan salah satu faktor penyebab munculnya kecemasan 

dalam menghadapi pensiun. Pada saat individu memasuki masa pensiun, 

individu tersebut mengalami perubahan penting dalam hidupnya, salah 

satunya adalah perubahan sosial. Perubahan ini harus dihadapi dengan 

penyesuaian diri terhadap keadaan tidak bekerja, berakhirnya karir dalam 

pekerjaan, berkurangnya penghasilan dan bertambah banyaknya waktu 

luang yang kadang terasa sangat mengganggu.  
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Ketika seseorang berakhir karirnya dalam suatu perusahaan atau 

instansi hingga mencapai masa pensiun hal tersebut menunjukkan bahwa 

orang tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan 

karyawan yang mengalami pensiun karena adanya pemutusan hubungan 

kerja belum diketahui apakah karyawan tersebut telah berhasil dalam 

penyesuaian diri atau belum. Proses adaptasi dengan lingkungan kerja 

menimbulkan suatu keterikatan antara karyawan dengan perusahaan. 

Lingkungan kerja yang terdapat isu pemutusan hubungan kerja 

menimbulkan kecemasan bagi karyawannya yang akan berpengaruh pada 

motivasi kerja karyawan. Sedangkan pekerja yang memiliki keterikatan 

yang tinggi dengan perusahaan akan lebih berkomitmen untuk membantu 

perusahaan mencapai kesuksesan. Work Engagement merupakan keadaan 

psikologis dimana karyawan merasa berkepentingan dalam keberhasilan 

perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.  

Dalam perkembangan perusahaan diharapkan karyawan memiliki 

engagement, suatu keterlibatan, komitmen, keinginan untuk berkontribusi 

dan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan perusahaan. Motivasi kerja 

sangat diperlukan oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Perusahaan juga membutuhkan karyawan yang bisa terikat dengan 

pekerjaannya (work engagement). Work engagement adalah kekuatan yang 

memotivasi karyawan meningkatkan kinerja pada level energi yang lebih 

tinggi, energi ini berupa komitmen terhadap organisasi, rasa memiliki 

pekerjaan dan kebanggaan, usaha yang lebih baik waktu dan tenaga, 

semangat dan keterikatan, serta komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Larasati (2016) menunjukkan 

hasil bahwa work enggament berpengaruh signifikan terhadap performance 

appraisal (kinerja karyawan) dan motivasi. Artinya, semakin baik work 
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engagement seperti keadaan lingkungan kerja, hubungan antara karyawan 

dan pimpinan, serta perasaan nyaman setiap individu terhadap 

pekerjaannya mampu meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan yang 

berdampak baik bagi perusahaan. Motivasi tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan, namun dengan adanya faktor eksternal yaitu 

work engagement maka motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

performance appraisal tenaga kerja. 

Signifikansi dari penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Clarasasti & Jatmika (2017) meneliti tentang 

pengaruh kecemasan terhadap motivasi berprestasi pada atlet bulutangkis, 

dimana diperoleh hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

kecemasan dengan motivasi berprestasi. Selanjutnya penetilian lain oleh 

Yuliarti (2004) menyebutkan bahwa ada hubungan antara kecemasan 

menghadapi pensiun dengan semangat kerja. Penelitian tentang work 

engagement dengan kinerja oleh  Rashid, Asad & Ashraf (2011) ditemukan 

bahwa employee engagement digunakan dalam bentuk pertahanan dalam 

menghadapi persaingan. Selanjutnya penelitian Larasati (2016) 

menunjukkan bahwa work engagement berpengaruh signifikan terhadap 

performance appraisal (kinerja karyawan) dan motivasi.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, urgensi penelitian ini 

adalah secara umum menggali dan mengidentifikasi kondisi karyawan yang 

sedang menghadapi masa pensiun dari aspek fisik, kognitif, sosio-

emosional, dan psikologis untuk memperoleh gambaran tentang 

Kecemasan Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi 

Kerja karyawan. Perspektif teorinya yang diacu adalah teori  Maslow 

(dalam Robbins, 2006) terkait motivasi, teori work engagement dari 

Schaufeli & Bakker (2004) dan teori kecemasan menghadapi pensiun 



8 

 

menurut Oluseyi & Olufemi (2015). Dengan berbagai sudut pandang teori 

maka berbagai faktor yang memengaruhi kondisi karyawan dalam 

menghadapi masa pensiun dapat terungkap. Selain itu juga menggali makna 

pensiun pada karyawan swasta untuk memperoleh gambaran seperti apakah 

pandangan karyawan saat menghadapi pensiun terkait dengan motivasi 

kerja karyawan untuk tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir 

masa jabatannya dengan baik. 

PT Daya Manunggal atau Damatex  adalah perusahaan padat karya 

di Kota Salatiga yang bergerak dalam bidang manufacturing textile. Berdiri 

sejak tahun 1961 memiliki ribuan karyawan, bahkan mencapai angka 4.000 

karyawan pada tahun 1995. Berdasarkan data primer PT Damatex 

disebutkan bahwa total jumlah karyawan pada bulan Oktober 2017 adalah 

1.605 terdiri dari karyawan laki-laki 888 orang dan perempuan 717 orang.  

Dimana 223 karyawan adalah karyawan yang mendekati masa pensiun 

yaitu karyawan yang berusia di atas 50 tahun. Pensiun pada PT Damatex 

adalah karyawan yang mencapai usia 56 tahun. Pada saat ini PT Damatex 

sedang mengalami penurunan order sehingga perlu melakukan 

pengurangan karyawan. Rencana pengurangan karyawan dalam waktu 

dekat lebih/kurang berjumlah 200 karyawan. Pemilihan pengurangan 

karyawan tidak hanya didasarkan pada faktor usia tetapi juga pada faktor 

performance dan kebutuhan pekerjaan. 

Sejak 2017 PT Damatex terus melakukan pengurangan terhadap 

karyawannya. Gelombang pengurangan karyawan tersebut berdampak 

pada isu-isu pemutusan hubungan kerja. Beberapa media masa telah 

meliput adanya perselisihan yang terjadi antara PT Daya Manunggal 

dengan pekerja yang diputus hubungan kerjanya sejak tahun 2017. Media 

Sindonews menyebutkan bahwa perselisihan terjadi karena adanya 
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permasalahan pekerja yang dirumahkan belum mendapatkan pesangon 

(2018). Sedangkan Suara Merdeka menyampaikan ketidakjelasan 

karyawan terhadap pemutusan hubungan yang tidak pasti mengakibatkan 

karyawan belum dapat menuntut hak-haknya (2018). Gelombang isu 

pemutusan hubungan kerja ini terus bergulir dari waktu ke waktu. 

Dalam penelitian ini, selain penyebaran skala juga dilakukan 

observasi lingkungan tempat kerja karyawan serta dilengkapi dengan data-

data internal PT Daya Manunggal. Lokasi yang akan dijadikan tempat 

penelitian adalah di PT Daya Manunggal  Salatiga. Sehingga peneliti akan 

mendapatkan hasil yang akurat dalam mencari pengaruh Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi Kerja. 

Sepanjang pengetahuan penulis dan keterangan yang disampaikan 

oleh manajer HRD PT Daya Manunggal, belum pernah dilakukan 

penelitian tentang Kecemasan Menghadapi Pensiun dan Work Engagement 

terhadap Motivasi Kerja karyawan di PT Daya Manunggal Salatiga. 

Didorong kondisi PT Daya Manunggal yang sedang mengalami masa 

pengurangan tenaga kerja maka perlu dilihat kecemasan karyawan dalam 

menghadapi pensiun dan melihat perbedaan motivasi kerja karyawan PT 

Daya Manunggal.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Ada pengaruh secara simultan dan atau parsial antara Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi Kerja 

karyawan/karyawati. 
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2) Ada perbedaan Motivasi Kerja karyawan dan karyawati PT Damatex 

Salatiga. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah : 

1) Menentukan pengaruh Kecemasan Menghadapi Pensiun dan Work 

Engagement secara simultan dan parsial terhadap Motivasi Kerja 

karyawan dan karyawati PT Damatex Salatiga. 

2) Menentukan perbedaan Motivasi Kerja karyawan dan karyawati PT 

Damatex Salatiga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengembangkan penelitian terkait pengaruh Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi Kerja 

karyawan dan karyawati. Serta memberikan stimulus pada pemerhati 

bidang ini agar dapat melakukan penelitian serupa dengan harapan akan 

mendapatkan penelitian yang lebih baik. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pemerintah atau instansi terkait dalam penanganan 

pensiun sehingga dapat memberikan model pendampingan psikologis pada 

karyawan dan karyawati yang akan menghadapi pensiun. 

 

 




