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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 Sebagai landasan serta rujukan dalam penelitian, maka dalam bab 

ini akan dipaparkan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan motivasi kerja, 

Kecemasan Menghadapi Pensiun dan Work Engagement. Untuk 

memudahkan pemahaman maka disusunlah tinjauan teoritis ini yang 

diawali dengan konsep pengertian tentang Motivasi Kerja, Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement. 

 

2.1 Motivasi Kerja 

2.1.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Istilah motivasi berasal dari kata latin “movere” yaitu dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan 

daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Hasibuan, 

2006). Pada dasarnya seorang bekerja karena keinginan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang  dengan 

orang yang lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di 

dalam bekerja.  

 Menurut Vroom (dalam Purwanto, 2006) motivasi mengacu pada 

suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-

macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Kemudian Nawawi (2003) 

berpendapat bahwa motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau 

menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. 

Indikator dari motivasi kerja adalah dukungan jaminan social, pemberian 



12 

 

gaji dan tunjangan, kepedulian keselamatan kerja, resiko pekerjaan sesuai 

dengan kompensasi, system bonus, kebutuhan pangan dan sandang. 

 Selanjutnya menurut Uno (2008), kerja adalah sebagai; 1) aktivitas 

dasar dan dijadikan bagian esensial dari kehidupan manusia, 2) kerja itu 

memberikan status, dan mengikat seseorang kepada individu lain dan 

masyarakat, 3) pada umumnya wanita atau pria menyukai pekerjaan, 4) 

moral pekerja dan pegawai itu banyak tidak mempunyai kaitan langsung 

dengan kondisi fisik maupun materiil dari pekerjaan, 5) insentif kerja itu 

banyak bentuknya, diantaranya adalah uang. 

Memiliki tenaga kerja yang efektif menjalankan fungsi kerjanya 

sangat penting bagi organisasi untuk tetap kompetitif. Motivasi karyawan 

sangat penting bagi keberhasilan organisasi tersebut (Jungert, Schreurs, & 

Osterman, 2018). Dukungan atas motivasi kerja karyawan dapat terwujud 

apabila kebutuhan yang ada pada setiap diri 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 penting 

untuk menciptakan dorongan terhadap karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai. 

Omolo (2015) berpendapat bahwa motivasi adalah kunci dari 

organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam 

organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. 

Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber 

daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja 

dengan cara yang anda inginkan. Sedangkan Maduka & Okafor (2014) 

berpendapat bahwa motivasi merupakan proses membangkitkan perilaku, 

mempertahankan kemajuan perilaku dan menyalurkan perilaku serta 
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tindakan yang spesifik, dengan demikian motif adalah kebutuhan dan 

keinginan yang mendorong karyawan untuk bertindak. 

Maslow mengembangkan teori motivasi berdasarkan kebutuhan 

dan mengidentifikasi dan menganalisis lima kebutuhan dasar yang ia yakini 

mendasari semua perilaku manusia, kebutuhan ini berhubungan dengan 

fisiologis, rasa aman, afiliasi, harga diri dan aktualisasi diri (Maduka & 

Okafor, 2014). 

Lebih lanjut Maduka & Okafor (2014) berpendapat bahwa 

motivasi merupakan proses membangkitkan perilaku, mempertahankan 

kemajuan perilaku dan menyalurkan perilaku serta tindakan yang spesifik, 

dengan demikian motivasi bekerja adalah kebutuhan dan keinginan yang 

mendorong karyawan untuk bertindak. 

Kebutuhan tingkat bawah seperti kebutuhan fisiologis dan rasa 

aman harus dipenuhi sebelum kebutuhan tingkat atas seperti rasa memiliki 

penghargaan dan aktualisasi diri. Menurut implikasi dari hirarki kebutuhan 

Maslow, individu harus memiliki tingkat kebutuhan yang lebih rendah 

dipenuhi, misalnya kondisi kerja yang aman, upah yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dan keamanan pekerjaan sebelum 

mereka akan termotivasi oleh peningkatan tanggung jawab pekerjaan, 

status dan tugas kerja yang menantang (Kiruja & Mukuru, 2013). 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dirumuskan motivasi 

merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan 

mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan. 
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2.1.2 Faktor yang Memengaruhi Motivasi 

Herzberg (dalam Hasibuan,2006) menyatakan bahwa orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Faktor Motivasional 

adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang 

berarti bersumber dari luar diri seseorang, sedangkan yang dimaksud 

dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor yang sifatnya 

ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan 

perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 

Termasuk dalam faktor motivasional adalah : 

a) Prestasi (Achievement) 

b) Pengakuan (Recognition) 

c) Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

d) Tanggung jawab (Responsibility) 

e) Pengembangan potensial individu (Advancement) 

Rangkaian ini melukiskan hubungan seseorang dengan apa yang 

dikerjakan (job-content) yakni kandungan kerja pada tugasnya. Sedangkan 

faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup : 

a) Gaji atau upah (Wages or salaries) 

b) Kondisi kerja (Working Condition) 

c) Kebijakan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 

d) Hubungan antar pribadi (Interpersonal relation) 

e) Kualitas supervise (Quality supervisor) 
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2.1.3 Aspek-aspek Motivasi kerja 

Menurut Munandar (2001) menjelaskan tentang aspek-aspek 

motivasi kerja adalah : 

a) Adanya kedisiplinan dari karyawan 

Sikap tingkah laku atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu. 

Keputusan-keputusan dan norma-norma yang telah ditetapkan dan 

disetujui bersama baik tulis maupun lisan serta sanggup menerima 

sanksi bila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.  

b) Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi 

Membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran disusun 

secara lebih teliti atau inisiatif sendiri bukan ditiru dan bersifat 

konstruktif sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang 

mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. 

c) Kepercayaan diri 

Perasaan yakin yang dimilki karyawan terhadap kemampuan dirinya. 

Daya berfikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi serta 

bertanggungjawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat 

menyelesaikan masalahnya dengan tenang. 

d) Daya tahan terhadap tekanan 

Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab adanya 

ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan yang dimiliki 

dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara tersendiri yang khas 

bagi masing-masing individu. 
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e) Tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan 

Suatu kesadaran pada individu untuk melaksanakan kewajiban atau 

pekerjaan, diiringi rasa keberanian menerima segala resiko, inisiatif 

yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan dan 

dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut 

diselesaikan. 

Menurut George dan Jones (dalam Ardani, 2014) mengemukakan 3 

aspek motivasi kerja : 

a) Perilaku (direction of behavior) 

b) Tingkat Usaha (level of effort) 

c) Tingkat Kegigihan (level of persistence) 

   

2.1.3 Fungsi Motivasi Kerja 

Menurut Sardiman (2007), fungsi motivasi ada tiga, yaitu : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai, 

sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

 

2.1.4 Metode Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2006), ada dua metode motivasi, yaitu: 
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1) Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materil dan nonmateril) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi 

kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. 

2) Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja, sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-

mesin yang baik, ruang kerja yang nyaman, kursi yang empuk dan 

sebagainya. 

 

2.1.5 Teori Motivasi Kerja 

Teori motivasi Abraham Maslow (dalam Robbins, 2006) 

mengatakan bahwa didalam diri semua manusia terdapat lima jenjang 

kebutuhan, yaitu sebagai berikut : 

1) Fisiologis, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-kebutuhan pokok 

manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar, 

seperti cukup makanan, udara, air dan bertahan hidup. 

2) Rasa aman, kebutuhan rasa aman tidak hanya dalam arti fisik tetapi 

juga keamanan yang bersifat psikologis, seperti perlakukan yang 

manusiawi dan adil. 

3) Rasa memiliki, mencakup kasih sayang, rasa memilikiditerima baik 

dan perhatian. 

4) Penghargaan, kebutuhan atas penghargaan mencakup faktor 

penghormatan diri seperti harga diri, otonomi dan prestasi serta faktor 

dari luar misalnya status, pengakuan dan perhatian. 
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5) Aktualisasi diri, keinginan untuk menjadi yang terbaik dari yang 

mampu dilakukan.  

David McClelland (dalam Robins, 2006) mengungkapkan tiga 

dorongan kebutuhan yaitu : 

1) Kebutuhan untuk berprestasi, merupakan kebutuhan untuk mencapai 

sukses, yang diukur berdasarkan standard kesempatan dalam diri 

seseorang. 

2) Kebutuhan berafilisasi, merupakan kebutuhan akan kehangatan dan 

sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. 

3) Kebutuhan kekuatan, merupakan kebutuhan untuk menguasai, 

mempengaruhi situasi dan orang lain agar menjadi dominan dan 

pengontrol. 

Alderfer (dalam Sutrisno, 2013) mengemukakan teori-teorinya 

dengan nama teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) merupakan 

modifikasi lima teori Hierarki kebutuhan Maslow menjadi tiga macam 

kebutuhan yaitu: 

1) Existence (Keberadaan) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan psikologi seperti rasa lapar, haus, 

tidur dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan mendasar untuk dipenuhi agar pegawai konsentrasi pikiran 

dan perhatiannya terpusat untuk pekerjaan. 

2) Relatedness (Kekerabatan) 

Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, yaitu kepuasan yang 

diperoleh dari berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan bekerja. 
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3) Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan 

dengan pengembangan potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan 

kreativitas dan pribadi. 

 

2.2 Kecemasan Menghadapi Pensiun 

1.2.1 Pengertian Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Kecemasan (anxiety) adalah suatu kondisi aprehensi atau 

kekhawatiran tentang suatu bahaya atau hal buruk yang akan segera terjadi 

(Nevid, Rathus, & Greene, 2003). Davidoff (dalam Kube, 2017) 

berpendapat bahwa kecemasan yang muncul pada awalnya dari rangsangan 

yang tidak menyenangkan yang diterima oleh alat penginderaan. Informasi 

dari alat penginderaan berlanjut pada kondisi psikis hingga fisik seseorang. 

Hal ini terjadi karena seseorang yang mengalami kecemasan tidak mampu 

menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi, sehingga individu 

merasa frustrasi dengan terus dibayangi oleh perasaan takut akan semakin 

besar masalah yang dihadapi tanpa ada jalan keluarnya (Daradjat, 2000). 

Chaplin (2006) menjelaskan kecemasan sebagai bentuk neurosis 

dengan gejala yang paling mencolok ialah ketakutan yang tidak biasa 

diidentifikasikan dengan satu sebab khusus dan banyak peristiwa 

menembus serta mempengaruhi kehidupan. Kecamasan yang disebabkan 

oleh adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dari suatu peristiwa 

yang terkadang muncul dalam diri seseorang. Individu yang tidak mampu 

mengendalikan diri atas suatu pengalaman yang tidak menyenangkan akan 

terus mengalami kecemasan tersebut. 

Menurut Daradjat (2000) kecemasan merupakan hal yang sering 

dihadapi oleh setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari ketika 
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menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya Atkinson (dalam Sutrisno, 

2013) mengemukakan bahwa kecemasan adalah emosi yang tidak 

menyenangkan dan ditandai dengan istilah-istilah seperti kehawatiran, 

keprihatinan dan rasa takut yang kadang-kadang kita alami dalam tingkat 

yang berbeda, hal tersebut mungkin saja terjadi karena individu merasa 

tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang mungkin 

menimpanya dikemudian hari.  

Informasi dari alat penginderaan berlanjut pada saraf simpatetik, 

sehingga memunculkan respon terhadap stimulus berupa perubahan pada 

kondisi psikis hingga fisik seseorang. Kecemasan (anxiety) adalah suatu 

kondisi aprehensi atau kekhawatiran tentang suatu bahaya atau hal buruk 

yang akan segera terjadi  (Nevid, Rathus & Greene, 2003). 

Pensiun merupakan keadaan dimana pada umur tertentu organisasi 

mengatur untuk karyawannya berhenti dari pekerjaannya (Suardiman, 

2001). Santrock (2002) menyampaikan bahwa masa pensiun adalah masa 

peralihan dari bekerja menjadi memiliki banyak waktu luang. Pensiun 

merupakan bagian tahapan perencanaan tahap akhir karir yang terfokus 

pada meninggalkan kelekatan pada oranisasi. Hasibuan (dalam Triton, 

2005) menyebutkan bahwa pemberhentian karyawan karena pensiun dapat 

terjadi baik oleh keinginan perusahaan, undang-undang maupun keinginan 

karyawan untuk pensiun dini. 

Hurlock (dalam Nuraini, 2013) berpendapat bahwa pensiun dapat 

merupakan akhir pola hidup atau masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun 

selalu menyangkut perubahan peran, nilai dan perubahan pola hidup atau 

masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan 

peran, nilai dari perubahan pola hidup individu secara menyeluruh. Salah 

satu masalah yang sulit dihadapi dalam mengatasi masa pensiun adalah 
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bagaimana memanfaatkan waktu senggang yang begitu banyak, dan 

bagaimana caranya untuk melibatkan diri dalam kegiatan pelayanan 

masyarakat secara sukarela. 

Selanjutnya Ratnasari (2009) mengemukakan bahwa individu yang 

akan menghadapi masa pensiun mengalami perubahan dari keadaan sibuk 

yang teratur, penghasilan yang cukup menjadi keadaan penghasilan 

berkurang. Hal tersebut dapat menimbulkan goncangan terutama bagi 

karyawan yang memiliki tanggungan sehingga merasakan beban hidup 

semakin berat. 

Munurut Rosyid (2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan menghadapi masa pensiun, yaitu proses pensiun, pensiun secara 

sukarela atau pensiun secara dipaksa. Perbedaan individu ditentukan oleh 

faktor kepribadian, perencanaan dan persiapan individu sebelum masa 

pensiun datang, dan situasi lingkungan.  

Kecemasan menghadapi pensiun adalah gangguan perasaan yang 

ditandai dengan perasaan kekhawatiran mendalam yang timbul sebagai 

reaksi diri dalam menghadapi masa pensiun (Papalia, 2008). Selanjutnya 

menurut Brill dan Hayes (dalam Nugroho, 2016) kecemasan menghadapi 

masa pensiun adalah perasaan kawatir, takut dan prihatin akan kehilangan 

identitas sosial, penghasilan, karir, interaksi sosial dan perasaan berarti 

pada diri individu. Kecemasan merupakan keadaan atau kondisi emosi yang 

tidak menyenangkan yang dicirikan dengan perasaan tegang, keadaan dan 

kekhawatiran karena tergiatnya atau terbangkitnya system syaraf otonom. 

Oluseyi dan Olufemi (2015) mendifinisikan bahwa kecemasan 

menghadapi pensiun diidentifikasi sebagai sumber kekhawatiran, 

kecemasan dan stress, yang bisa jadi sebagai akibat dari ketidakpastian 

mengenai kehidupan setelah pensiun. Kecemasan menghadapi pensiun bisa 
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digambarkan sebagai perasaan takut yang inten, ketidaknyamanan dan 

ketidakpastian yang secara konsisten mengganngu proses pemikiran calon 

pensiunan dan persiapan menuju masa pensiun mereka. 

Hurlock (dalam Prasojo, 2011) telah menggolongkan pensiun 

menjadi dua, yaitu : 

1) Sukarela,   yaitu   individu   yang   bersangkutan   memiliki   keinginan   

untuk menghabiskan  sisa  hidupnya  dengan  melakukan  hal-hal  yang  

lebih  berarti  untuk diri mereka daripada pekerjaannya. 

2) Wajib,  yaitu  individu  terpaksa  melakukan  pensiun  karena  

organisasi  tempat individu  bekerja  menetapkan  usia  tertentu  sebagai  

batas  seseorang  untuk  pensiun tanpa mempertimbangtkan suka atau 

tidak. 

Berdasarkan keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan menghadapi pemutusan hubungan kerja atau pensiun adalah 

suatu keadaan atau perasaan yang tidak menyenangkan dan bersifat 

subjektif yang dialami oleh individu yang akan memasuki masa berhenti 

bekerja. Sumbernya yang bersifat tidak jelas mengakibatkan individu 

merasa takut, tidak nyaman pikiraan dan perasaan bingung untuk 

menghadapi masa yang akan datang. 

 

1.2.2 Jenis-Jenis Kecemasan 

Menurut Lazarus (dalam Churin’iyn, 2016) ada dua jenis 

kecemasan yaitu state anxiety (merupakan segala kecemasan yang timbul 

apabila individu dihadapkan pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai 

suatu ancaman sehingga menyebabkan individu mengalami kecemasan) 

dan trait anxiety (gejala kecemasan yang menetap pada individu). 
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Freud (dalam Suryabrata, 2001) membedakan kecemasan menjadi 

tiga macam yaitu: 

1) Kecemasan realistic (objektif) adalah kecemasan individu terhadap 

bahaya yang berasal dari luar seperti api, binatang buas, orang jahat, 

ular berbisa dan ujian. 

2) Kecemasan neurotic adalah kecemasan atas tidak terkendalinya naluri 

primitive oleh ego yang nantinya dapat mendatangkan hukuman. 

3) Kecemasan moralistic yaitu kecemasan yang timbul akibat tekanan 

super ego individu yang berhubungan dengan individu yang telah atau 

sedang melakukan tindakan melanggar hukum. 

Individu yang akan memasuki masa pensiun akan mengalami suatu 

pengalaman emosional subjektif yaitu suatu keadaan tertentu yang dapat 

mencemaskan seseorang sementara orang lain belum tentu demikian. 

Pengalaman emosional subjektif tersebut muncul dikarenakan adanya suatu 

keadaan yang dianggap mengancam keberadaan individu, sumber yang 

mengancam itu bersifat tidak jelas, sehingga individu merasa tidak tahu 

ataupun bingung dan takut untuk dapat menghadapi masa yang akan datang 

sehingga timbul adanya kecemasan. 

 

1.2.3 Gejala Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Berkaitan dengan gejala kecemasan Daradjat (2000) 

mengemukakan ada dua gejala kecemasan yaitu: 

1) Gejala Fisik yaitu ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak 

teratur, detak jantung cepat, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak 

dan nafsu makan hilang serta gemetar. 

2) Gejala mental yaitu antara lain sangat takut, merasa akan tertimpa 

bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, rendah diri, tidak tentram 
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dan ingin lari dari kenyataan hidup, gelisah, perasaan tegang serta 

bingung. 

Hawari (2013) menyatakan gejala kecemasan itu ada bermacam-

macam antara lain: takut, khawatir, firasat buruk takut akan pikiran sendiri, 

mudah tersinggung, tegang, tidak bisa beristirahat dengan tenang, gelisah, 

gangguan tidur, gangguan konsentrasi, jantung berdebar-debar dan 

berkeringat dingin. Menurut Fletcer & Hanson (dalam Yudhistira, 2014) 

respon atau reaksi kecemasan pada orang yang menghadapi masa pensiun 

dapat berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain, tetapi dapat 

dikatakan tidak jauh berbeda dengan reaksi kecemasan pada umumnya. 

 

1.2.4 Aspek Kecemasan Kecemasan Menghadapi Pensiun 

Maramis (2005), berpendapat bahwa aspek-aspek kecemasan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Aspek Psikologis, sspek-aspek psikologis dalam gangguan kecemasan 

adalah kecemasan, tegang, panik dan kekawatiran individu yang 

mengalami gangguan kecemasan, memiliki perasaan akan adanya 

hukuman atau bencana yang akan dihadapi. Aspek psikologis lainnya 

adalah depresi dan mudah marah. 

2) Aspek Kognitif, aspek-aspek kognitif dalam gangguan kecemasan 

menunjukkan kekhawatiran dan keprihatinan mengenai bencana yang 

diantisipasi oleh individu. Misalnya individu takut berada ditengah 

keramaian, individu tersebut akan banyak menghabiskan waktu untuk 

khawatir mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan atau mengerikan 

yang mungkin terjadi pada dirinya. Dan kemudian dia merencanakan 

bagaimana dia harus menghindari hal tersebut. 
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3) Aspek Somatik, aspek somatik dari kecemasan dapat dibagi menjadi 

dua kelompok yang pertama adalah aspek-aspek langsung yang terdiri 

dari keringat, mulut kering, bernafas pendek, denyut nadi cepat, 

tekanan darah meningkat, kepala berdenyut, otot tegang. Kedua apabila 

kecemasan berkepanjangan maka tekanan darah meningkat secara 

kronis, sakit kepala dan gangguan usus (kesulitan dalam pencernaan 

dan rasa nyeri pada perut) dapat terjadi. 

4) Aspek motorik, orang-orang yang cemas sering merasa tidak tenang, 

gugup, kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari-

jari kaki mengetuk-ngetuk, dan sangat kaget terhadap suara yang 

terjadi secara tiba-tiba. Aspek motorik ini merupakan gambaran 

rencana kognitif dan somatik yang tinggi pada individu dan merupakan 

usaha melindungi diri dari apa saja yang dirasakan mengancam. 

Lebih lanjut Oluseyi & Olufemi (2015)  mengemukakan bahwa 

dimensi Kecemasan Menghadapi Pensiun terbagi dalam dua dimensi, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Dimensi Emosi Negatif, terbagi menjadi 3 aspek, yaitu : 

a) Rasa Gugup (Sense of Nerveousness) 

Individu yang akan memasuki masa pensiun akan berfikir bahwa 

pensiun merupakan periode yang paling menakutkan dalam 

hidupnya. Individu akan merasa takut. Individu merasa tidak tenang 

dan merasa gugup ketika berfikir mengenai pensiun. 

b) Ketidakpastian (Uncertainty) 

Individu yang akan memasuki masa pensiun akan merasa takut 

ketika masa pensiun semakin dekat. Bagi karyawan yang mendekati 

masa pensiun, masa pensiun diidentifikasi sebagai suatu sumber 

ketakutan, kecemasan dan stress akibat dari ketidakpastian hidup 
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mereka setelah memasuki masa pensiun. Ketidakpastian disebabkan 

dari kurangnya persiapan akan masa pensiun. 

c) Ketidaksiapan (Unpreparedness) 

Pegawai yang akan memasuki masa pensiun menunjukkan kurang 

harapan dalam persiapan masa pensiun, hal ini disebabkan sebagian 

besar dari mereka kurang mempunyai ketrampilan yang dapat 

menunjang masa pensiun mereka yang berguna sebagai bentuk 

penyesuaian diri ketika masa pensiun tiba. 

2) Dimensi Emosi Positif, terbagi menjadi 3 aspek, yaitu : 

a) Kemudahan (Easiness) 

Individu yang akan memasuki masa pensiun akan merasa senang 

ketika masa pensiun semakin dekat. Individu akan senang 

melakukan hal-hal positif ketika mempersiapkan masa pensiun. 

b) Keyakinan (Convidence) 

Individu yang akan memasuki masa pensiun akan merasa tenang 

ketika memikirkan masa pensiun. Individu tertarik ketika 

menemukan bacaan mengenai masa pensiun dan mampu menjawab 

ketika ditanya mengenai persiapan masa pensiun. 

c) Semangat (Excitement) 

Individu menganggap masa pensiun merupakan masa yang 

menggembirakan dan akan merasa gembira ketika masa pensiunnya 

akan semakin dekat. 

 

1.3 Work Engagement 

1.3.1 Pengertian Work Engagement 

Konsep engagement pertama kali dikemukakan oleh Kahn (dalam 

Kumar & Swetha, 2011) yang berpendapat bahwa karyawan yang engaged 
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adalah orang yang secara fisik, kognitif dan emosional berhubungan dengan 

pekerjaan mereka dan orang lain. Ketiga aspek tersebut memiliki 

pengertian yang berbeda-beda. Aspek fisik yaitu energy fisik yang 

dikerahkan oleh karyawan dalam melaksanakan perannya dalam pekerjaan. 

Aspek kognitif mengacu pada keyakinan karyawan terhadap organisasi, 

kepemimpinan dan kondisi pekerjaan. Sedangkan aspek emosional lebih 

mengacu kepada bagaimana perasaan karyawan apakah merasakan hal 

positif atau negative terhadap organisasi dan kepemimpinan yang ada. 

Kahn (dalam Kumar & Swetha, 2011) kemudian mengembangkan konsep 

ini dengan menekankan kepada pentingnya kehadiran psikologis. Pada 

intinya ia berpendapat bahwa karyawan engaged memiliki kehadiran 

psikologis yang mencakup atribut seperti perhatian, keterhubungan, 

integrase dan focus.  

Schaufeli, Pinto, Salanova, & Bakker (2002) 

mengkonseptualisasikan work engagement sebagai lawan dari burnout dan 

mendifinisikan work engagement sebagai keadaan emosional yang 

persisten, dikarakteristikkan dengan adanya level yang tinggi dalam 

aktivasi dan kesenangan. Selanjutnya, work engagement dan burnout 

membentuk kutub-kutub yang berlawanan dalam suatu kontinum kerja 

yang berkaitan dengan kesejahteraan, dimana burnout sebagai kutub 

negative dan work engagement sebagai kutub positif  (Schaufeli & Bakker, 

2004). 

Schaufeli, Pinto, Salanova, & Bakker (2002) mendifinisikan work 

engagement sebagai keadaan positif, pemenuhan, pandangan terhadap 

kondisi kerja dikarakteristikkan dengan adanya vigor, dedication dan 

absorption. Vigor dikarakteristikkan dengan tingkat energy yang tinggi, 

resiliensi, keinginan untuk berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi 
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tantangan. Dedication ditandai dengan merasa bernilai, antusias, inspirasi 

dan manantang. Dan yang terakhir absorption ditandai dengan konsentrasi 

penuh terhadap suatu tugas. 

Wellins dan Concelman (dalam Mujiasih, 2015) menyatakan bahwa 

work engagement adalah kekuatan yang dapat memotivasi karyawan untuk 

dapat meningkatkan kinerja pada level yang lebih tinggi, energy ini berupa 

komitmen terhadap organisasi, rasa memiliki pekerjaan dan kebanggaan, 

usaha yang lebih (waktu dan energi), semangat dan ketertarikan, komitmen 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Vazirani (Wiseto, Hubeis, & Sukandar, 2016) menyatakan bahwa 

engagement sebagai tingkat komitmen dan keterlibatan yang karyawan 

miliki terhadap organisasinya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya yang 

terlihat dalam sikap positif karyawan terhadap organisasi dan nilai-nilai 

yang ada di dalamnya. 

Bakker (dalam Shaleh, 2016) menyatakan bahwa work engagement 

adalah motivasi positif, pemenuhan dan afektif karyawan dalam bekerja 

terkait dengan kesejahteraan yang merupakan kutub yang berlawanan dari 

burnout. Karyawan yang engaged dikarakteristikkan dengan tingginya 

level energy dan secara antusias terlibat dalam pekerjaan mereka.  

Macey dan Schneider (dalam Shaleh, 2016) mengelompokkan 

istilah employee engagement dalam beberapa tipe engagement yaitu trait 

engagement (proactive personality), state engagement (involvement), 

behavioral engagement (organizational citizenship behavior). Schaufeli & 

Bakker (2006) mendefinisikan work engagement sebagai konsep motivasi, 

dimana karyawan yang engaged merasa terdorong untuk berjuang 

menghadapi tantangan kerja. Karyawan berkomitmen untuk mencapai 
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tujuan secara antusias mengerahkan seluruh energinya untuk pekerjaan 

mereka. 

Berdasarkan difinisi di atas, dapat disimpulkan bahwa work 

engagement adalah gambaran kondisi psikologis yang positif dan 

pemenuhan diri untuk berkontribusi bagi keberhasilan organisasi yang 

dikarakteristikkan dengan adanya vigor (kekuatan), dedication (dedikasi), 

dan absorption (absorsi). 

 

1.3.2 Karakteristik Work Engagement 

Karyawan yang memiliki work engagement terhadap 

organisasi/perusahaan memiliki karakteristik tertentu. Berbagai pendapat 

mengenai karakteristik karyawan yang memiliki work engagement yang 

tinggi banyak dikemukakan dalam berbagai literatur, diantaranya Federman 

(2009) mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki work engagement 

yang tinggi dicirikan sebagai berikut : 

1) Fokus dalam menyelesaikan sauatu pekerjaan dan juga pada pekerjaan 

yang berikutnya. 

2) Merasakan diri adalah bagian dari sebuah tim dan sesuatu yang lebih 

besar dari mereka sendiri. 

3) Merasakan mampu dan tidak merasakan sebuah tekanan dalam 

membuat sebuah lompatan dalam pekerjaan. 

4) Bekerja dengan perubahan dan mendekati tantangan dengan tingkah 

laku yang dewasa. 

Karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi akan secara 

konsisten mendemonstrasikan tiga perilaku umum (Schaufeli & Bakker, 

2006), yaitu: 
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1) Say – secara konsisten berbicara positif mengenai organisasi dimana ia 

bekerja kepada rekan sekerja, calon karyawan yang potensial dan juga 

kepada pelanggan. 

2) Stay - memiliki keinginan untuk menjadi anggota organisasi dimana ia 

bekerja dibandingkan kesempatan bekerja di organisasi lain. 

3) Strive – memberikan waktu yang lebih, tenaga dan inisiatif untuk dapat 

berkontribusi pada kesuksesan bisnis berorganisasi. 

Menurut Gallup The Conzulting Organization Vazirani (dalam 

Wiseto et al., 2016) ada beberapa tipe engagement karyawan yang berbeda 

yaitu  

1) Engaged – karyawan “engaged” adalah pembangun (builders). 

Mereka ingin tahu harapan yang diinginkan dalam peran mereka 

sehingga bisa sesuai dan bahkan melebihi harapan tersebut. Mereka 

secara alami ingin tahu tentang perusahaan mereka dan tempat mereka 

didalamnya. Mereka bekerja secara konsisten pada level tinggi. 

Mereka ingin menggunakan talenta dan kekuatan mereka dalam 

bekerja setiap hari. Merekabekerja dengan sungguh-sungguh dan 

mereka mendorong inovasi serta menggerakkan organisasi mereka ke 

depan. 

2) Not engaged – karyawan yang tidak engaged cenderung berkonsentrasi 

pada tugas dibanding konsentrasi pada sasaran dan hasil yang 

diharapkan perusahaan untuk mereka capai. Mereka hanya melakukan 

apa yang disuruh dan melaporkan jika sudah selesai. Mereka focus 

untuk mencapai tugas dibanding mencapai suatu hasil. Karyawan yang 

tidak engagedcenderung merasa kontribusi mereka diabaikan dan 

potensi mereka tidak dipedulikan. Mereka kadangkala merasakan hal 
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ini karena mereka tidak memiliki hubungan yang produktif dengan 

manager mereka dan dengan mitra kerja mereka. 

3) Actively Disengagement – karyawan yang tergolong “actively 

disengagement” dapat dikatakan sebagai para “penghuni gua” Mereka 

secara konsisten melawan segala sesuatu secara nyata. Mereka tidak 

hanya tidak bahagia dalam bekerja; mereka juga sibuk menunjukkan 

kebahagiaan mereka. Mereka menanam benih negativitas disetiap ada 

kesempatan. Setiap hari, para pekerja yang secara aktif tidak engaged, 

mengacaukan pencapaian rekan kerja mereka yang engaged. Karena 

para pekerja semakin bergantung satu sama lain untuk menghasilkan 

produk dan jasa, permasalahan dan tegangan yang dimunculkan oleh 

para pekerja yang actively disengaged bisa menyebabkan kerusakan 

besar bagi fungsi organisasi. 

Schaufely, Tarris dan Rennen (2008) menyatakan bahwa karyawan 

yang engaged juga mempunyai level energy yang tinggi dan secara antusias 

terlibat dalam pekerjaanya. Menurut Bakker dan Leiter (2010), ketika 

karyawan engaged, mereka merasa terdorong untuk berusaha maju untuk 

tujuan yang menantang, mereka menginginkan kesuksesan. Lebih lanjut, 

work engagement merefleksikan energy karyawan yang dibawa dalam 

pekerjaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, ciri-ciri karyawan engaged tidak hanya 

mempunyai kapasitas untuk menjadi energik, tetapi mereka secara antusias 

mengaplikasikan energi yang dimiliki pada pekerjaan mereka. Work 

engagement juga merefleksikan keterlibatan yang intensif dalam bekerja, 

karyawan yang memilikinya memiliki perhatian yang lebih terhadap 

perusahaan, memikirkan detil penting, tenggelam dalam pekerjaanya, 
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merasakan pengalaman untuk hanyut dalam pekerjaan sehingga melupakan 

waktu dan mengurangi segala macam gangguan dalam pekerjaan. 

 

1.3.3 Aspek-Aspek Work Engagement 

Menurut Schaufeli & Bakker (2004) mengemukakan bahwa work 

engagement memiliki aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Kekuatan (Vigor) 

Kekuatan (vigor) meliputi tingginya energi dan semangat yang 

dirasakan disertai kegembiraan, kerelaan untuk memberikan usaha 

maksimal terhadap setiap kinerjanya dan ketahanan mental ketika 

menemui kesulitan dalam bekerja. 

2) Pengabdian (Dedication) 

Pengabdian (dedication) merupakan suatu kondisi ketika karyawan 

mempunyai keterlibatan yang kuat dengan pekerjaanya dan munculnya 

perasaan tertantang, antusias dan merasa bahwa pekerjaan yang 

dilakukannya tersebut dapat memberikan isnpirasi yang signifikan bagi 

dirinya baik secara sosial maupun personal. 

3) Penghayatan (Absorption) 

Penghayatan (absorption) meliputi konsentrasi dan kesenangan hati 

yang amat sangat sehingga mengalami kesulitan untuk lepas dari 

pekerjaanya dan merasakan bahwa waktu berlalu sangat cepat selama 

bekerja. 

Work engagement merupakan hal positif, yang terkait dengan 

keadaan pikiran, yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan absorpsi 

(Schaufeli dkk, 2002). Vigor atau semangat mencermikan kesiapan untuk 

mengabdikan upaya dalam pekerjaan seseorang, sebuah usaha untuk terus 

energik saat bekerja dan kecenderungan untuk tetap berusaha dalam 
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menghadapi tugas kesulitan atau kegagalan. Dedikasi mengacu pada 

identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang dan mencakup perasaan 

antusiasme, inspirasi, kebanggaan dan tantangan. Dimensi ketiga dari work 

engagement adalah penerapan atau absorpsi. Absorbsi ditandai dimana 

seseorang menjadi benar-banar tenggelam dalam pekerjaan, dengan waktu 

tertentu ia akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaanya. 

Beberapa studi telah divalidasi secara empiris melalui kuesioner yang 

memang untuk mengukur keterlibatan kerja (work engagement), Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES) (Bakker, 2006). Seorang karyawan yang 

tergolong memiliki work enagement dengan kata lain dapat didefinisikan 

dengan melakukan pekerjaan pikiran yang ditandai dengan semangat, 

dedikasi dan penyerapan dalam menyelesaikan semua penugasannya.  

 

1.3.4 Faktor yang Memengaruhi Engagement 

Lee, Kwon, Kim, & Cho, (2016) menyatakan bahwa engagement 

ditentukan oleh faktor individual dan lingkungan. Faktor lingkungan terkait 

dengan aspek organisasi atau aspek psikologis, social dan fisik pekerjaan, 

seperti : otonomi, dukungan social, choaching atasan, umpan balik kinerja 

dan peluang mengembangkan keahlian. Sedangkan faktor individu 

mengacu pada evaluasi diri yang positif yang berkaitan dengan resiliensi 

dan rasa mampu untuk mengendalikan dan memengaruhi lingkungan 

mereka dengan sukses. 

Menurut Robinson, Perryman, & Hayday (2004), faktor kunci 

pendorong dari engagement karyawan adalah dimana apabila karyawan 

dapat merasa dihargai dan dilibatkan (feeling valued and involved), yang 

mempengeruhi hal ini adalah : 

1) Karyawan dilibatkan dalam mengambil keputusan. 
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2) Karyawan dapat menyalurkan ide atau suara sehingga mereka dapat 

merasa berharga. 

3) Kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan. 

4) Organisasi memperhatikan keberadaan dan kesehatan karyawan. 

Penggerak employee engagement berbeda di tiap jenis pekerjaan 

dan organisasi. Hewitt (2008) mengemukakan bahwa engagement 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantarnya adalah : penghargaan (total 

reward), kondisi perusahaan (company practices), kualitas kehidupan 

(quality of life), kesempatan (opportunities), aktivitas pekerjaan yang 

dihadapi (work) dan orang lian di sekitar pekerjaan (people). Apabila 

keenam faktor tersebut terpenuhi maka akan dicapai high level of 

engagement dan keenam faktor tersebut merupakan faktor yang saling 

berhubungan. 

 

1.4 Pengertian Gender 

Organisasi Perburuhan Internasional dalam Nelien dan Busakorn 

(2005) menjelaskan bahwa gender adalah peran, atribut sosial dan 

kesempatan yang diberikan kepada individu berdasarkan keperbedaan 

dalam menjalankan peran sebagai laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat berdasarkan gagasan-gagasan masyarakat serta sikap laki-laki 

dan perempuan berdasarkan norma sosial di daerahnya.  

Hungu (2007) berpendapat bahwa jenis kelamin adalah perbedaan 

perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang dilahirkan. 

Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat 

dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan 

perempuan yang ada di muka bumi ini. 
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Selanjutnya Lippa (dalam Suhardin, 2016) mengatakan bahwa 

stereotype tentang laki-laki dan perempuan berbeda pada beberapa ciri 

kepribadian. Pria terlihat lebih agresif, sombong, kompetitif, kasar, kejam, 

dominan, independen dan tidak emosional, sedangkan wanita lebih mesra, 

cemas, penuh kasih, bergantung, lembut, sensitive dan emosional.  

Menurut Atkinson (dalam Damayanti, 2013) perbedaan laki-laki 

dan perempuan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, konatif 

dan afektif. Laki-laki unggul dalam kemampuan visual dan spasial, logis 

matematis, inisiatif, berorientasi tujuan, agresif dan rasional. Sedangkan 

perempuan unggul dalam kemampuan verbal, praktis, konrit, reaktif, 

berorientasi tugas, pasif dan emosional. 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dihipotesiskan sebagai 

berikut : 

1) Ada pengaruh secara simultan dan atau parsial antara Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi Kerja 

karyawan dan karyawati PT Damatex Salatiga. 

2) Ada perbedaan Motivasi Kerja antara karyawan dan karyawati PT 

Damatex Salatiga. 

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian Pengaruh Kecemasan 

Menghadapi Pensiun dan Work Engagement terhadap Motivasi Kerja 

karyawan PT Damatex ditinjau dari gender adalah sebagai berikut: 
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