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ABSTRAK
Hubungan Antara Kecemasan Dalam Menghadapi Pensiun
dengan Minat Berwirausaha Pada PNS Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Oleh
Mastaria
1431080198
Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta
kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauaan keras untuk berdikari
atau berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut
dengan resiko yang akan terjadi, serta senantiasa belajar dari
kegagalan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara kecemasan dalam menghadapi pensiun dengan minat
berwirausaha pada PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung. Terdapat hipotesis yang diajukan,
terdapat hubungan antara kecemasan dalam menghadapi pensiun
dengan minat berwirausaha pada PNS Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Metode pengumpulan
data menggunakan skala psikologi yang meliputi, skala minat
berwirausaha sebanyak 38 aitem (α = 0,912), skala kecemasan
menghadapi pensiun 30 aitem (α = 0,745).
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis korelasi
product moment yang dibantu dengan SPSS 25.0 for windows. Subjek
penelitian ini adalah PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung. Subjek yang digunakan sebanyak 68
PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung, yang diambil menggunakan teknik total sampling. Hasil
penelitian ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi r=0,589 dengan
signifikasi 0,000 dimana p<0,01. Sumbangan efektif (SE) variabel
kecemasan menghadapi pensiun terhadap minat berwirausaha sebesar
48,5% ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,485. Hal
ini menunjukkan bahwa masih ada 51,5% lainnya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap minat berwirausaha,
misalnya motivasi, usia, kemauan (minat), ketertarikan, tingkat status
social ekonomi.
Kata Kunci: Minat Berwirausaha, Kecemasan Dalam
Menghadapi Pensiun
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang
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3.

4.

Ta Marbutah
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah,
kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta
marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah,
Jannatu al-Na’im.
Syaddah dan Kata Sandang
Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana.
Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai
dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : alMarkaz, al-Syamsu.
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MOTTO

             
   
Artinya : Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah:
"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya Aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang
agung" (QS At – Taubah 9:129) .
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Dalam era modern seperti sekarang ini, pekerjaan
merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa mendatangkan
kepuasaan (karena uang, jabatan, dan memperkuat harga diri),
oleh karena itu sering kali terjadi orang yang pensiun bukannya
bisa menikmati masa tua dengan hidup santai, sebaliknya ada
yang justru mengalami problem serius (kejiwaan dan fisik)
Alma, (2007).
Pensiun adalah masa ketika seseorang diberhentikan dari
pekerjaannya sesuai dengan batas usia pensiun yang telah di
tetapkan dalam aturan pensiun. Seseorang memasuki masa
pensiun ketika mereka berusia 56 tahun. Pensiun merupakan
akhir seseorang melakukan pekerjaannya. Pensiun seharusnya
membuat banyak orang senang karena bisa menikmati hari
tuanya. Tapi banyak orang bingung bahkan cemas ketika akan
menghadapi pensiun Eliana, (2003).
Kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak
menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan - perasaan subjektif
seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran dan juga ditandai
dengan aktifnya sistem syaraf pusat. Kecemasan yang dialami
individu dapat mempengaruhi individu yang bersangkutan,
kecemasan ini tidak selalu berdasarkan kenyataan tetapi juga
imanjinasi individu Suryani, (2010).
Sumber kecemasan seseorang yang memasuki masa
pensiun berbeda–beda, dapat karena cemas, karena kehilangan
jabatan, dan fasilitas bagi mereka yang sudah memegang
jabatan, dapat karena cemas akan kehidupan sumber
pencaharian, setelah memasuki masa pensiun, dapat karena
bayangan tidak akan di hargai setelah memasuki masa pensiun,
dapat juga karena masih mempunyai anak yang masih
1

2
bersekolah, dan lain-lain, dengan adanya kecemasan itu
seseorang memiliki minat untuk berwirausaha.
Menurut Kartono, (1992), minat merupakan momenmomen dari kecenderungan jiwa yang terarah secara intensif
kepada suatu objek yang dianggap paling efektif (perasaan,
emosional) yang didalamnya terdapat elemen-elemen efektif
(emosi) yang kuat, minat juga berkaitan dengan kepribadian,
sedangkan berwirausaha merupakan salah satu tugas manusia
sebagai khalifah fil Ardh. Allah memberikan kepercayaan
kepada manusia untuk menjadi khalifah dibumi ini bukan hanya
semata-mata memikirkan perkara akhirat saja, tetapi manusia
diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk menjaga dan
mengelola apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka untuk
memenuhi kebutuhanya melalui beberapa usaha, salah satunya
dengan entrepeneurship yakni bewirausaha. Dalam Al Quran
Surat Al Qashash ayat 77, Allah berfirman:

         
          
         
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan”.
Dari Ashim bin Ubaidillah, dari Salim, dari bapaknya,
dia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda “sesungguhnya
Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya/ bekerja
keras.” Dan di dalam riwayat Ibnu Abdan, “pemuda yang
berkarya/ bekerja keras.” (H.R. Baihaqy)

3
Pada hadits diatas dianjurkan adanya kreatifitas dalam
berusaha dan bekerja. Layaknya seorang wirausahawan atau
entrepeneurship yang harus senantiasa berkarya dan berinovasi.
Seorang entrepeneurship harus mempunyai ide yang kreatif,
yang nantinya mampu menangkap dan menciptakan peluangpeluang bisnis yang bisa dikembangkan, sehingga ia tidak
pernah khawatir kehabisan lahan bisnisnya. Seorang
entrepeneurship juga harus senantiasa berinovasi, dengan sifat
inovatif maka ia akan selalu terdorong kembali kegairahan
untuk meraih kemajuan dalam berbisnis dan mampu melakukan
pembaruan-pembaruan dalam menangani bisnis yang
digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya tidak pernah
usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman.
Wijayanti, (2018)
Manusia sepatutnya harus senantiasa bekerja keras untuk
memenuhi kebutuhanya dengan didasari etos kerja Islami yang
didalamnya didasari budaya kerja Islami yang bertumpu
pada akhlakul karimah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa
Nabi Daud yang merupakan nabi utusan Allah juga harus
berusaha dan bekerja keras dalam bekerja sehingga dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.

ِ عن الْ ِم ْق َد ِام ب ِن مع ِد ي ْك ِر
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَ َم
ِّ ِب َرض َي اهللُ َعْنوُ َع ِن الن
َ َِّب
َ َ َْ ْ
َْ
 َوإِ َّن نَِ َِّب،ِ َما أ َك َل اَ َح ٌد طَ َع ًاما قَ ُّط َخْي ًرا ِم ْن أ َْن يَأْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِده: قَ َال
)الََّاَم َكا َن يَأْ ُك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِه )رواه البخارى
َّ اهلل ََ ُاوََ َعلَْي ِو
Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib RA. : Nabi SAW.
bersabda, “tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang
kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya
sendiri. Nabi Allah, Daud AS. makan dari hasil keringatnya
sendiri. (H.R. Al Bukhori)
Oleh karena itu manusia sebagai makhluk Allah serta
pengikut nabi Muhammad SAW perlu selalu kreatif, berinovasi,
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serta bekerja keras. Bukan hanya menjadi pekerja teteapi
berusaha untuk membuka peluang bisnis sendiri dengan
kreatifitas dan inovasi yang dimiliki sesuai dengan apa yang
telah dianjurkan Rasululloh.
Rentan kehidupan, manusia akan mengalami perubahan
seiring dengan berjalannya waktu. E.B.Hurlock, (1980)
menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan perkembangan yang
dijalankan oleh manusia, yaitu periode prenatal, bayi, masa
bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa
puber atau pra-masa remaja, masa remaja, masa dewasa awal,
masa dewasa madya, dan masa tua atau lanjut usia. Masingmasing tahapan tersebut mempunyai tugas perkembangan dan
karakteristik yang berbeda-beda. Melalui tahap-tahap
perkembangan tersebut, E.B.Hurlock, (1980) ingin menjelaskan
bahwa menjadi tua pada manusia adalah suatu hal yang pasti
terjadi dan tidak dapat di hindari. Dalam setiap periode yang
dijalankan oleh manusia, terdapat peristiwa-peristiwa yang
mencerminkan adanya proses transisi. Tidak jauh berbeda
dengan masa pubertas yang merupakan masa transisi dari masa
kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian dewasa, usia
dewasa tengah juga merupakan suatu masa transisi. Bagi orang
yang berada dalam usia setengah baya atau yang disebut juga
dewasa madya, transisi dapat diartikan sebagai penyesuaian diri
terhadap suatu perubahan, diantaranya; perubahan fisik,
perubahan mental, perubahan minat, dan perubahan sosial
E.B.Hurlock, (1980).
Menurut Santrock, (2012) Lansia adalah keadaan yang
ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan
keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini
berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup
serta peningkatan kepekaan secara individual. Seseorang
dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun keatas.
Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut
dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan
kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan.
Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para usia lanjut
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dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua, namun dalam
kenyataannya sering diartikan sebaliknya, karena pensiun sering
diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan,
peran, kegiatan, status dan harga diri. Reaksi setelah orang
memasuki masa pensiun lebih tergantung dari model
kepribadiannya.
Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, seseorang yang akan menghadapi masa pensiun
berarti mengalami perubahan dalam pola hidup mereka, yaitu
dari bekerja menjadi tidak bekerja. Manusia tidak selamanya
dapat melakukan aktivitas secara formal, terutama bagi yang
bekerja di kantor atau instansi tertentu. Pensiun merupakan
akhir dari seseorang melakukan pekerjaannya. Pensiun
seharusnya membuat orang senang karena bisa menikmati hari
tuanya. Tetapi sebaliknya, E.B.Hurlock, (1980) berpendapat
bahwa pensiun sering kali dianggap sebagai kenyataan yang
tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian
orang sudah merasa cemas karena mereka tidak tahu kehidupan
seperti apa yang akan mereka hadapi kelak.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, batas
usia pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 tahun,
BUP ini bisa saja diperpanjang menjadi 58 tahun, 60 tahun, 63
tahun, 65 tahun, sampai 70 tahun. Perpanjangan usia pensiun
dari normal nya 56 tahun dapat terjadi karena berbagai alasan,
seperti sedang memangku suatu jabatan tertentu. Berdasarkan
Undang-Undang No. 11/1992, pensiun adalah hak seseorang
untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan
sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai
dengan perjanjian yang telah ditetapkan. E.B.Hurlock, (1994)
mengungkapkan bahwa pensiun seringkali dianggap sebagai
kenyataan yang tidak menyenangkan sehingga menjelang
masanya tiba sebagian orang sudah merasa cemas. Oleh karena
itu sering terjadi orang pensiun bukannya dapat menikmati
masa tua dengan santai, tetapi sebaliknya ada yang mengalami
masalah serius (kejiwaan maupun fisik).
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Sikap penolakan terhadap masa pensiun umumnya terjadi
dikarenakan yang bersangkutan tidak mau mengakui bahwa
dirinya sudah harus pension Oktavia, (2012). Penolakan
terhadap masa pensiun umumnya terjadi karena seseorang takut
tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Saat
memasuki masa pensiun, seseorang akan kehilangan peran
sosialnya di masyarakat, prestis, kekuasaan, kontak sosial,
bahkan harga diri juga akan berubah karena hilangnya peran
Kholish, (2015). Penolakan terhadap masa pensiun sering kali
memicu masalah-masalah tertentu. Hamidah & Noviani, (2013)
dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dari 30 pensiunan
yang diteliti, terdapat 46,6% peserta yang mengalami cemas
dengan kategori tinggi. Kondisi seperti ini muncul ketika
seseorang tidak mampu menerima kondisi pensiun dengan baik,
sehingga muncul lah gangguan psikologis dan ketidak sehatan
mental seperti cemas, stress, bahkan depresi.
Atkinson, (2000) mengemukakan bahwa individu yang
mengalami kecemasan akan terus-menerus mengkhawatirkan
segala macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit
berkonsentrasi untuk mengambil keputusan. Ditambahkan oleh
E.Hurlock, (1996) kecemasan sering muncul pada saat individu
akan menghadapi masa pensiun, hal ini disebabkan dalam
menghadapi pensiun, dalam diri individu terjadi goncangan
perasaan yang begitu hebat karena individu harus meninggalkan
pekerjaannya, teman-temannya dan segala aktivitas lain yang
mereka peroleh selama masih bekerja. Berdasarkan Penelitian
Komalasari, (2010), studi mengenai hubungan antara makna
hidup, dukungan sosial, dan sikap dengan kecemasan
menghadapi pensiun pada Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, menunjukkan PNS yang
MPP pada umumnya memiliki makna hidup yang tinggi,
dukungan sosial yang tinggi, sikap yang positif terhadap
pensiun dan kecemasan yang rendah dalam menghadapi
pensiun.
Memasuki masa transisi ini calon pensiunan sudah
menyusun rencana-rencana yang harus dilakukan setelah tiba
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masa pensiun. Masa persiapan pensiun yang ada di Indonesia
tidak dilakukan dengan baik oleh pegawai. Pandangan menarik
dari pakar perencanaan keuangan (financial planner)
menyebutkan bahwa 9 dari 10 karyawan di Indonesia ternyata
tidak siap secara finansial untuk menghadapi masa pension
Hakim, (2017). Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh
pegawai yang memasuki masa transisi adalah melakukan
persiapan-persiapan memasuki masa tersebut. Misalnya,
persiapan psikologis, mental-spiritual, kesehatan dan tentu saja
finansial.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Pegawai Negeri
Sipil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung pada tanggal 19 November 2019,
menunjukkan bahwa dalam memasuki masa pensiun pada
kenyataan nya ada yang dapat menerima, ada yang merasa
cemas dan takut kehilangan, ada yang merasa senang memiliki
jaminan hari tua dan ada juga yang seolah-olah tidak
memperhatikan terhadap pensiun. Masing-masing sikap tersebut
sebenarnya punya dampak bagi masing-masing individu, baik
positif maupun negatif. Dampak positif lebih menenteramkan
diri lansia dan dampak negatif akan mengganggu kesejahteraan
hidup lansia. Agar pensiun lebih berdampak positif sebaiknya
ada masa persiapan pensiun yang benar-benar diisi dengan
kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan diri, bukan hanya
diberi waktu untuk masuk kerja atau tidak dengan memperoleh
gaji penuh.
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum juga
menunjukkan hal yang sama, masih banyak pegawai yang
belum mempersiapkan mental dalam memasuki masa pensiun,
ada yang merasa senang ketika memasuki masa pensiun nanti
akan mendapatkan jaminan hari tua, ada juga yang cemas dan
takut kehilangan pekerjaan nya sehingga ia merasa kebingungan
mencari pekerjaan lain untuk menutupi ekonomi keluarga
selanjutnya, dan ada juga yang merasa khawatir kehilangan
status sosialnya di lingkungan masyarakat dan keluarga jika tiba

8
masa pensiunnya maka ia akan melepas semua atribut dan
fasilitas yang didapat.
Data di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung yang cemas dan takut akan
kehilangan pekerjaannya, khawatir kehilangan status sosial
dilingkungan masyarakat dan keluarga, bingung mencari
pekerjaan lain ketika sudah pensiun, dan ada juga yang merasa
senang saat memasuki masa pensiun. Perilaku ini merupakan
ciri-ciri adanya kecemasan dalam menghadapi pensiun.
Hasil wawancara terhadap 6 orang PNS Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang
akan pensiun pada tanggal 21 November 2019, dari 6 pegawai
yang akan pensiun hanya 3 pegawai yang memiliki persiapan
finansial, persiapan itu seperti memulai berwirausaha dan 3
pegawai lainnya belum memiliki persiapan finansial.
Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tapi tumbuh
dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya
keputusan untuk berwirausaha merupakan hasil interaksi dari
beberapa faktor yaitu karakter kepribadian seseorang dan
lingkungannya. Minat berwirausaha seseorang dapat dilihat dari
dua indikator utama yaitu: 1). Seberapa kuat upaya seseorang
untuk berani mencoba melakukan aktivitas berwirausaha 2).
Seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk
melakukan aktivitas berwirausaha. Berdasarkan pembahasan
diatas, diketahui bahwa minat berwirausaha tidak selalu
terbentuk secara otomatis sejak lahir, melainkan dapat
ditumbuhkan melalui pendidikan dan pelatihan. Minat
berwirausaha juga dipengaruhi oleh adanya soft skills yang
tinggi, karena untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan
berbagai keterampilan dan karakter pribadi yang kuat.
Kemampuan menganalisis kelebihan dan kekurangan diri
sendiri, kepercayaan diri, inisiatif, serta kreativitas merupakan
langkah awal untuk menjalankan suatu usaha, mengingat
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wiraswasta adalah profesi yang penuh resiko. Kemampuan dan
ketahanan seseorang dalam menghadapi resiko dipengaruhi oleh
konsep dirinya Soetjipto, (2002).
Menurut Suryana et al, (2011) menyatakan wiraswasta
merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan
memanfaatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam,
modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan
dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja
penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat. Menurut
Robbins et al, (2007) Kewirausahaan sering dikaitkan dengan
proses, pembentukan, atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang
berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan dan
pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif.
Akan tetapi untuk memulai berwirausaha tidaklah mudah,
banyak orang yang takut atau cemas untuk berwirausaha
dikarenakan takut bangkrut dan harus gulung tikar saat sudah
memulai usaha, tetapi banyak pula yang berminat berwirausaha
tanpa merasa cemas akan kegagalan saat usaha mulai
dijalankan. Dalam memulai wirausaha kita harus memiliki
pedoman yang sangat kuat seperti: modal, percaya diri,
kreativitas dan keterampilan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik
melakukan penelitian yang berjudul “Apakah ada Hubungan
Antara Kecemasan Dalam Menghadapi Pensiun dengan Minat
Berwirausaha Pada PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung?”

B.

Rumusan Masalah
Apakah ada Hubungan Antara Kecemasan Dalam
Menghadapi Pensiun dengan Minat Berwirausaha Pada PNS
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung?
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C.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Hubungan
Antara Kecemasan Dalam Menghadapi Pensiun dengan Minat
Berwirausaha Pada PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung.

D.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah untuk
memperkaya khazanah keilmuan psikologi dan dapat
memberikan wawasan tentang psikologi khususnya dalam
bidang psikologi industri dan organisasi terutama dalam
minat berwirausaha.
2. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis yang diharapkan penelitian ini adalah
dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada
semua pihak yakni:
a. Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dapat memberikan gambaran tentang kecemasan dalam
menghadapi pensiun dengan minat berwirausaha sebagai
referensi pembelajaran kepada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura.
b. Karyawan
Dapat menjadi masukan atau acuan bagi seluruh
karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung sehingga akan
mempermudah dalam memberi intervensi.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
dalam pembuatan tugas akhir selanjutnya dibidang
psikologi industri dan organisasi, khususnya mengenai
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Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun dengan Minat
Berwirausaha.

E.

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini
merupakan replikasidari penelitian yang telah ada sebelumnya.
Namun dalam hal ini dari segi alat ukur dan subyek penelitian.
Penelitian ini benar-benar asli dan belum pernah diteliti
sebelumnya.

Penelitian Masyita, (2009) tentang hubungan antara
minat berwirausaha dengan kecemasan menghadapi masa
pensiun pegawai negeri sipil di kabupaten sidoarjo.
Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara minat berwirausaha dengan kecemasan
menghadapi masa pensiun. Artinya semakin tinggi minat
berwirausaha maka akan semakin tinggi kecemasan
menghadapi masa pensiun, sebaliknya semakin rendah minat
berwirausaha maka akan semakin rendah kecemasan
menghadapi masa pensiun.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Minat Berwirausaha
1. Pengertian Minat
Minat adalah suatu kecenderungan yang menetap
dalam diri individu untuk merasa tertarik pada bidang
tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu
Individu yang berminat pada sesuatu hal akan
mendorongnya untuk melakukan kegiatan tertentu tanpa
paksaan. Perasaan tertarik dan senang ini dapat membuat
seseorang untuk mulai dapat menikmati sesuatu yang
dihadapi atau dikerjakannya Winkel, (2004).
Menurut Kartono, (1992), minat merupakan momenmomen dari kecenderungan jiwa yang terarah secara
intensif kepada suatu objek yang dianggap paling efektif
(perasaan, emosional) yang didalamnya terdapat elemenelemen efektif (emosi) yang kuat, minat juga berkaitan
dengan kepribadian.
Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang
mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai
keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun
membuktikan lebih lanjut Walgito, (1981).
Menurut Abu, (2009) “Minat adalah sikap jiwa
seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi,
dan emosi) yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan
itu unsur perasaan yang kuat”.
Slameto, (2003) mengemukakan bahwa minat adalah
suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal
atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, yang merupakan
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan
sesuatu di luar diri sendiri, semakin kuat dan semakin
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dekat hubungan
minatnya.

tersebut,

maka semakin besar pula

Adanya
perasaan
senang,
keinginan
untuk
mencurahkan perhatian dan kemampuan untuk dapat
menikmati suatu objek atau kegiatan akan mendorong
seseorang untuk melakukan suatu tindakan nyata. Orang
yang berminat terhadap suatu objek akan cenderung
menunjukkan sikap. Kecenderungan untuk bertindak aktif
terhadap suatu objek atau kegiatan dapat menunjukkan
bahwa seseorang memiliki minat terhadap suatu objek atau
kegiatan tersebut. Tindakan yang dilakukan merupakan
wujud nyata dari perhatian yang dimiliki seseorang. Oleh
karena itu, minat juga dapat dikatakan sebagai kekuatan
yang mendorong seseorang untuk berbuat dan berhubungan
lebih aktif dalam suatu pekerjaan yang dianggap menarik
dan menyenangkan Slameto, (2003)
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat
adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau
aktivitas tanpa ada yang menyuruh, sehingga menjadi
kekuatan pendorong untuk mencurahkan perhatian dan
berhubungan secara lebih aktif dengan suatu objek atau
aktivitas.
2. Aspek-aspek Minat
Menurut E.B.Hurlock, (2004) bahwa minat adalah
suatu dorongan yang ada dalam diri individu untuk
melakukan apa yang diinginkan dan melihat bahwa sesuatu
akan menguntungkan dan mendatangkan kepuasan, maka
dibuatlah aspek-aspek dari minat yaitu :
a. Aspek kognitif, konsep yang dikembangkan mengenai
bidang yang disukai. Berdasarkan atas pengalaman
pribadi dan apa yang pernah dipelajari baik dirumah,
disekolah dan masyarakat serta berbagai jenis media
massa.
b. Aspek efektif, konsep emosional yang dinyatakan dalam
sikap terhadap yang ditemukan.
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Menurut Pintrich, (1999) mengungkapkan aspekaspek minat sebagai berikut :
1) Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward
the activity), yaitu perasaan suka tidak suka, setuju tidak
setuju dengan aktivitas, umumnya terhadap sikap positif
atau menyukai aktivitas.
2) Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specivic for
or living the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai
suatu aktivitas atau objek.
3) Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the
activity), yaitu individu merasa senang dengan segala hal
yang berhubungan dengan aktivitas yang diminatinya.
4) Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi
individu (personal importence or significance of the
activity to the individual).
5) Adanya minat intrinsik dalam isi aktivitas (intrinsic
interes in the content of the activity), yaitu emosi yang
menyenangkan yang berpusat pada aktivitas itu sendiri.
Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or
participant in the activity) yaitu individu memilah atau
berpartisipasi dalam aktivitas. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa minat dibentuk oleh dua aspek yakni
aspek kognitif dan aspek afektif yang berupa sikap,
kesadaran menyukai aktivitas, lalu merasa senang, merasa
berarti atau penting, lalu tertarik, dan kemudian
berpartisipasi.
3. Pengertian Berwirausaha
Pengertian mengenai wirausaha banyak orang yang
mengidentifikasikan dengan pengusaha kecil, ada yang
mengartikan sebagai orang yang memadukan berbagai
unsur produksi yang menciptakan barang baru, berani
mengambil resiko. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir
di segala bidang sekarang ini dituntut untuk mempunyai
mental wirausaha.
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Pengertian wirausaha menurut Sukardi, (2016),
wirausaha merupakan gabungan kata wira yang berarti
gagah dan usaha. Jadi wirausaha berarti orang yang gagah
berani atau perkasa dalam usaha. Selanjutnya menurut
Z i m m e r e r , ( 1 9 9 6 ) wirausaha adalah seseorang yang
menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan hal
yang tidak menentu untuk tujuan pencapaian keuntungan
dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan
merancang
sumber-sumber
yang
penting
utuk
menuliskannya pada peluang-peluang ini. Wirausaha
(enterpreneur) adalah seseorang yang membayar harga
tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya
dengan harga yang tidak pasti, sambil membuat keputusan
tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber- sumber
daya, dan menerima risiko Winardi, (2003). Menurut
Meredith, (2000), wirausaha adalah orang-orang yang
mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatankesempatan bisnis sumber daya yang dibutuhkan guna
mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil
tindakan yang tepat guna memastikan sukses.
4. Minat Berwirausaha
Pada akhir masa remaja, minat pada karier
seringkali menjadi sumber pikiran. Seperti yang diterangkan
Thomas bahwa pada saat itu remaja belajar membedakan
antara pilihan pekerjaan yang lebih disukai dan pekerjaan
yang dicita-citakan. Remaja yang lebih tua mulai
memikirkan apa yang akan dilakukan dan apa
yang mampu dilakukan. Semakin individu tersebut
membicarakan berbagai jenis pekerjaan, semakin pribadi itu
yakin mengenai apa yang akan dilakukan. Individu tersebut
juga berusaha mendekati masalah karier dengan sikap yang
lebih praktis dan lebih realistis dibandingkan dengan ketika
individu tersebut pada usia yang lebih muda E. Hurlock,
(1996)
Penelitian Subandono, (2007), minat wirausaha
adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik

17
menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir,
mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha
yang diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal dari
dalam diri seseorang untuk menciptakan sebuah bidang
usaha.
Nurfitriana et al, (2019) minat berwirausaha adalah
keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras
atau berkemauaan keras untuk berdikari atau berusaha
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan
resiko yang akan terjadi, serta senantiasa belajar dari
kegagalan yang dialami.
Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud
dengan minat wirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta
kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras
dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha
memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan
resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan
yang dialami, serta mengembangkan usaha yang
diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya
keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat ke depan
dalam potensi mendirikan usaha.
5. Aspek-aspek Minat Berwirausaha
Drucker, (1985)
kewirausahaan, yaitu :

menjelaskan

beberapa

aspek

a. Mampu menginderakan peluang usaha, yakni mampu
melihat dan memanfaatkan peluang untuk mengadakan
langkah-langkah perubahan menuju masa depan yang
lebih baik.
b. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif
terhadap diri sendiri dan lingkungannya yakni
berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya akan
berhasil.
c. Berperilaku
memimpin
yaitu
mengarahkan,
menggerakan orang lain, serta bertanggung jawab
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untuk meningkatkan usaha.
d. Memiliki inisiatif untuk jadi kreatif dan inovatif yaitu
memiliki prakarsa untuk menciptakan produk atau
metode baru lainnya yang lebih baik mutu atau
jumlahnya, agar mampu bersaing.
e. Mampu bekerja keras yaitu bekerja secara energik,
tekun dan tabah untuk melakukan kegiatan untuk
mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa.
f. Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik
yaitu berorientasi pada masa depan dan dapat
memperkirakan hal-hal yang dapat terjadi sehingga
langkah-langkah
yang
diambil
sudah
dapat
diperhitungkan.
g. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan
yaitu suka pada tantangan dan berani mengambil resiko
walau dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu.
Resiko yang dipilih tentunya dengan perhitungan yang
matang.
h. Tanggap pada saran dan kritik yaitu peduli dan peka
terhadap kritik sebagai dorongan untuk berbuat lebih
baik.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat
disimpulkan bahwa aspek- aspek minat menimbulkan daya
ketertarikan yang dibentuk oleh dua aspek. Aspek tersebut
yaitu kognitif dan afektif berupa berupa sikap, kesadaran
individual, perasaan senang, arah kepentingan individu,
adanya ketertarikan yang muncul dari dalam diri, dan
berpartisipasi terhadap apa yang diminati.
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha
Pertumbuhan kewirausahaan dari masing-masing
masyarakat tidak selalu sama karena adanya perbedaan
faktor yang mendasari misalnya; faktor ekonomi, sosial,
politik, kultural maupun sejarah. Lingkungan masyarakat
yang sedang berkembang, sektor swasta sering menghadapi
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situasi rumit karena banyaknya keterbatasan dan hambatan
untuk tumbuh sesuai kondisi tradisional yang sering dialami
masyarakat pada umumnya yang sedang berkembang
As‟ad, (2004).
Menurut teori Mc Clelland, (1987) menyatakan ada
beberapa faktor yang mempengaruhi minat pekerjaan
diantaranya :
a. Motivasi
Merupakan penguat atau pendukung (positive
reinforcement) ataupun celaan dari orang lain terhadap
minat yang dapat timbul dari dalam pribadi. Dapat
memperkuat atau memperlemah minat. Semakin banyak
orang menempatkan pekerjaan wirausaha sebagai
pekerjaan terhormat/membaggakan maka akan semakin
mendukung minat berwirausaha.
b. Usia
Minat individu dipengaruhi oleh usia, usia dewasa
minat individu mulai stabil dan tidak berubah-ubah
namun dalam melakukan aktivitas terhadap minat
dipengaruhi usia.
c. Kemauan.
Kemauan
adalah
suatu
kegiatan
yang
menyebabkan seseorang mampu untuk melakukan
tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya
kemauan seseorang untuk mencoba berwirausaha
merupakan suatu hal yang baik.
d. Ketertarikan.
Ketertarikan adalah perasaan senang, terpikat,
menaruh minat kepada sesuatu. Saat ada ketertarikan dari
diri seseorang maka ada daya juang untuk meraih yang
ingin dicapai. Dalam hal ini adalah ketertarikan untuk
mau berwirausaha, maka pegawai pensiun tersebut
mempunyai minat untuk berwirausaha.
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e. Tingkat status sosial ekonomi.
Keadaan sosial ekonomi seseorang mempengaruhi
timbulnya minat yang ada pada diri individu untuk
melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan.
Motivasi kehidupan masyarakat baru dapat berkembang
secara dinamis apabila kesadaran, minat, inisiatif telah tumbuh
pada diri pribadi. Maka diperlukan motivator yang dapat
membangkitkan kesadaran terhadap situasi lingkungan untuk
mencapai keberhasilan usaha, minat untuk menyesuaikan diri
dalam kehidupan yang dinamis, serta inisiatif untuk mengubah
diri dan alam sekitarnya untuk mencapai kemajuan hidup para
anggota masyarakat. Secara khusus Mc Clelland, (1987)
menggolongkan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan
wirausaha adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor dari dalam diri individu (interen), meliputi:
a. Motivasi
Keberhasilan kerja memutuhkan motif-motif untuk
mendorong atau memberi semangat dalam pekerjaan.
Motif itu meliputi motif untuk kreatif dan inovatif yang
merupakan motivasi yang mendorong
individu
mengeluarkan pemikiran yang spontan dalam
menghadapi suatu perubahan dengan memberi alternatif
yang berbeda dari yang lain. Motif yang lain yaitu motif
untuk bekerja yang ada pada individu agar mempunyai
semangat atau minat dalam memenuhi kebutuhankebutuhan serta menjalankan tugas dalam pekerjaan.
b. Pengalaman atau Pengetahuan
Kebutuhan
akan
pengalaman
merupakan
pengetahuan yang harus dicari sebanyak mungkin.
Pengalaman merupakan pengetahuan atau ketrampilan
yang dikuasai atau diketahui sebagai akibat dari
perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya selama
jangka waktu tertentu. Wirausaha yang berpengalaman
mengelola usaha sebelumnya dapat melihat lebih banyak
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jalan untuk membuka usaha baru.
c. Kepribadian
Kepribadian rapuh merupakan sesuatu yang
negatif pengaruhnya terhadap pekerjaan. Pribadi
yang berhasil yaitu apabila seseorang dapat
berhubungan secara baik serta dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungannya secara wajar dan efektif.
2. Faktor-faktor dari luar dirinya (eksteren), meliputi:
a. Lingkungan keluarga
Keadaan keluarga dapat mempengaruhi
berhasil tidaknya seseorang dalam suatu usaha.
Ketegangan dalam kehidupan keluarga akan
menurunkan gairah kerja dan pekerjaan menjadi
terganggu. Lingkungan keluarga yang harmonis
dalam dalam berinteraksi akan menunjang
kesuksesan serta mengarahkan tenaga kerjanya lebih
efisien.
b. Lingkungan tempat bekerja
Lingkungan tempat dimana seseorang manjalani
usahanya mempunyai pengaruh yang cukup penting
dalam menjalankan usaha. Lingkungan ini dapat
digolongkan menjadi dua bagian yaitu:
1) Situasi Kerja secara Fisik
Situasi kerja dinilai sebagai sarana atau
lingkungan tempat untuk memulai usaha. Seorang
wirausaha dapat menciptakan pekerjaannya dalam
situasi apapun melalui bakat dan ketrampilan yang
dimiliki. Namun yang utama bagi seorang
wirausaha adalah dapat mencari peluang atau
mengambil inisiatif agar usahanya bisa maju.
2) Hubungan dengan Mitra Kerja
Hubungan dengan teman sejawat atau teman kerja
merupakan mitra
yang
dapat
dijadikan
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pertimbangan untuk mewujudkan mimpi-mimpi.
Selain itu dapat bekerja sama dalam mendukung
atau memotivasi untuk dapat menyelesaikan
konflik dengan baik merupakan sesuatu yang
mendasar dalam pekerjaan.

B.

Kecemasan Menghadapi Pensiun
1. Pengertian Kecemasan Menghadapi Pensiun
Masa pensiun dianggap sebagai ancaman terhadap
kehidupan seseorang dimasa yang akan datang sehingga
dapat menimbulkan kecemasan Annisa & Ifdil, (2016).
Kecemasan menghadapi masa pensiun adalah suatu keadaan
atau perasaan tidak menyenangkan yang timbul pada
individu karena khawatir, bingung, tidak pasti akan masa
depannya, dan belum siap menerima akan memasuki masa
pensiun dengan segala akibatnya baik secara sosial,
psikologis, maupun secara fisiologis Wiwin, (2019).
Menurut Brill, P.L & Hayes, (1981) kecemasan menghadapi
masa pensiun adalah perasaan khawatir, takut dan prihatin
akan hilangnya identitas sosial, penghasilan, karir, interaksi
sosial, dan perasaan berarti pada diri individu.
Menurut Schaie, W.K. & Willis, (1991) kecemasan
menghadapi masa pensiun adalah negatif tentang masa
pensiun, seperti tdak dapat bertemu dengan teman-teman,
banyak waktu luang yang terbuang, dan tabungan pensiun
tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga seseorang
akan merasa tertekan dengan keadaan tersebut.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan
bahwa menghadapi masa pensiun yaitu suatu keadaan atau
perasaan tidak menyenangkan seperti khawatir, takut,
bingung, dan gelisah karna tidak pasti akan masa depannya,
dan belum siap menerima kenyataan akan memasuki masa
pensiun dengan segala akibatnya baik secara sosial,
psikologis, maupun secara fisiologis.
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2. Aspek-Aspek Kecemasan Menghadapi Pensiun
Nevid et al, (2018) menjelaskan bahwa kecemasan
memiliki ciri-ciri berdasarkan tiga aspek, yaitu :
a. Fisik Mencakup perasaan gelisah, gugup, berkeringat
dingin dan lembab, merasa lemas dan mati rasa, rentan
dan mudah marah serta suara yang bergetar.
b. Behavioral Mencakup perilaku menghindar, perilaku
melekat dan dependen serta perilaku yang terguncang.
c. Kognitif Mencakup ciri yang meliputi kekhawatiran
mengenai sesuatu, emosi terganggu akan ketakutan
terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, ketakutan
akan ketidakmampuan mengatasi masalah, khawatir
terhadap hal-hal yang sepele, sulit berkonsentrasi dan
memfokuskan pikiran.
Oluseyi & Olufemi, (2015) membagi kecemasan
menghadapi masa pensiun menjadi dua dimensi, yaitu:
a. Dimensi Emosi Negatif
Dimensi emosi negatif terbagi menjadi 3 aspek, yaitu:
1) 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 melihat
para pensiunan dan bertanya mengenai masa pensiun.
Individu merasa tidak tenang ketika memikirkan masa
pensiun dan merasa gugup ketika melakukan banyak
hal.
2) Ketidakpastian (Uncertainty) Individu yang akan
memasuki masa pensiun akan merasa takut ketika
masa pensiun semakin dekat. Masa pensiun secara
umum diidentifikasi sebagai suatu sumber ketakutan,
kecemasan, dan stres bagi pegawai yang akan
memasuki masa pensiun akibat ketidakpastian hidup
mereka
setelah
memasuki
masa
pensiun.
Ketidakpastian disebabkan
karena
kurangnya
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persiapan akan masa pensiun dan kurangnya persiapan
akan menimbulkan rasa cemas dalam diri individu
yang akan memasuki masa pensiun.
3) Motivasi (Motivation) menemukan bahwa pegawai
yang akan memasuki masa pensiun, mereka
menunjukkan kekurangan motivasi
mengenai
persiapan masa pensiun mereka, hal ini dikarenakan
sebagian besar dari mereka kurang mempunyai
keterampilan yang dapat menunjang masa pensiun
mereka yang berguna sebagai bentuk penyesuaian diri
ketika masa pensiun tiba. Salah satu penyebab
kurangnya keterampilan dalam menghadapi masa
pensiun adalah tidak adanya fasilitas berupa pelatihan
dalam menghadapi masa pensiun dari instansi tempat
mereka bekerja. Hal ini dapat menyebabkan mereka
tidak memiliki motivasi dan penyesuaian diri yang
baik untuk menghadapi masa pensiun. Individu juga
mengalami ketakuutan ketika bertanya kepada
pensiunan bagaimana cara mempersiapkan masa
pensiun dan merasa tidak nyaman ketika membaca
mengenai bagaimana cara mempersiapkan masa
pensiun.
b. Dimensi Emosi Positif
1) Kemudahan (Easiness) Individu yang akan memasuki
masa pensiun akan merasa senang ketika masa
pensiun semakin dekat. Individu akan merasa senang
melakukan hal-hal positif ketika mempersiapkan masa
pensiun dan merasa senang membuat riwayat catatan
pekerjaan.
2) Kepercayaan (Convidence) Individu yang akan
memasuki masa pensiun akan merasa tenang ketika
memikirkan masa pensiun individu akan merasa
tertarik ketika menemukan bacaan mengenai masa
pensiun dan mampu menjawab ketika ditanya
mengenai persiapan masa pensiun.
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3) Kegembiraan (Excitement) Individu menganggap
masa pensiun merupakan masa yang mengembirakan
dan akan merasa gembira ketika masa pensiunya akan
semakin dekat. Jadi, kecemasan menghadapi masa
pensiun adalah rasa cemas ketika akan menghadapi
masa pensiun yang ditandai adanya emosi emosi
negatif, yatu rasa gugup, ketidakpastian dan
kurangnya motivasi yang dapat akibat kurangnya
masa persiapan pensiun individu.
3. Faktor-Faktor Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun
Menurut
Brill,
P.L
&
Hayes,
( 1 9 8 1 ) disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kecemasan menghadapi masa pensiun adalah:
a. Menurunnya pendapatan, termasuk gaji, tunjangan
fasilitas yang dulunya bisa ia dapatkan semasa bekerja,
serta adanya anak yang belum mandiri yang masih dalam
tanggungan orang tuanya.
b. Hilangnya status atau jabatan seperti pangkat dan
golongan maupun status sosialnya, termasuk didalamnya
adalah hilangnya wewenang penghormatan orang lain
atas dirinya.
c. Berkurangnya interaksi sosial dengan teman kerja. Kerja
memberikan kesempatan untuk bertemu orang-orang
baru dan mengembangkan persahabatan. Namun dengan
tibanya masa pensiun, individu tidak memiliki
kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan rekan
kerjanya seperti saat ia masih bekerja.
d. Datangnya masa tua, terutama menurunnya kekuatan
fisik dan daya ingat menurun karena proses penuaan
yang tidak bisa dihindari, sehingga muncul perasaan
tidak dibutuhkan lagi yang bisa membuatnya semakin
cemas.
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Nur & Risnawati, (2010) menyebutkan faktor-faktor
yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa pensiun,
berupa:
a. Kepuasan kerja dan pekerjaan
Datangnya masa pensiun menyebabkan individu merasa
kehilangan pekerjaan karena pekerjaan tersebut dapat
memberikan kepuasan bagi individu.
b. Usia
Asumsi ketika seseorang memasuki masa tua maka ia akan
semakin lemah, semakin banyak penyakit, cepat lupa,
penampilan tidak menarik, dan semakin banyak hambatan
lain yang membuat hidupnya semakin terbatas. Pensiun
karena memasuki batasan usia produktif kerja membuat
individu merasa ia sudah tidak berguna lagi.
c. Kesehatan
Kesehatan mental dan fisik merupakan kondisi yang
mendukung keberhasilan individu untuk beradaptasi
terhadap masa pensiun. Hal ini ditambah dengan persepsi
individu tersebut terhadap kodisi fisiknya. Jika ia
menganggap kondisi fisiknya sebagai hambatan besardan
bersikap pesimistik terhadap hidup, maka ia akan
mengalami masa pensiun dengan penuh kesukaran.
d. Persepsi individu tentang bagaimana ia akan
menyesuaikan diri dengan masa pensiunnya. Persepsi
negatif akan mendatangkan kecemasan pada individu.
e. Status sosial sebelum pensiun.
Individu yang bekerja memiliki status sosial tertentu, jika
tiba masa pensiunnya maka ia akan melepas semua
atribut dan fasilitas yang menempel padanya. Hal ini
dapat menimbulkan kecemasan bagi sebagian orang.
Ahmed & Braithwaite, (2006) menyatakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dalam
menghadapi masa pensiun adalah kesehatan, pandangan
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terhadap pensiun, kemampuan untuk menyesuaikan diri
terhadap perubahan dalam kehidupannya, kemampuan
menghadapi kehilangan pekerjaan, penghasilan, pendidikan,
jaringan sosial yang dimiliki, dan penerimaan diri dalam
menghadapi masalah pensiun.
Sementara Brill, P.L & Hayes, (1981) menyebutkan
beberapa faktor, yaitu :
a. Tidak mempunyai sejumlah aktivitas yang berarti seperti
organisasi agama, politik, atau organisasi sosial.
b. Kurang menjaga kesehatan seperti berolahraga dan pola
makan yang buruk.
c. Tidak mempunyai perencanaan keuangan sejak usia 50
tahun.
d. Mempunyai sikap pesimis.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa
pensiun adalah pensiun suka rela atau terpaksa, sikap pribadi,
perencanaan serta kesiapan individu dalam menghadapi masa
pensiun, keuangan, keluarga, dukungan sosial, religiusitas,
kematangan emosi, situasi lingkungan, kesehatan, pandangan
terhadap pensiun, penyesuaian diri saat menghadapi masa
pensiun, penerimaan diri dan aktivitas individu menjelang
pensiun.
4. Minat Berwirausaha dalam Perspektif Islam
Kegiatan berwirausaha di kalangan masyarakat Barat
disebut sebagai profesi enterpreneur. Menurut penelitian
para ahli, dikatakan bahwa seseorang mempunyai jiwa
kewirausahaan apabila orang tersebut mempunyai suatu
motif atau keinginan tertentu untuk memperoleh
keberhasilan (need for achievement) yang diperhitungkan,
direncanakan, dan dikerjakan secara teratur dan
terorganisasi. Dalam jiwa seorang wirausaha, di dalam
dirinya memiliki sikap pantang mundur dalam melakukan
segala macam usaha, sampai akhirnya bisa dilakukan suatu
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evaluasi secara objektif.
Bagi Muslim, implementasi dari motif atau keinginan
itu sendiri dimaksudkan sebagai suatu proses ikhtiar dalam
rangka ibadah dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk
mencapai keberuntungan, tidak saja dalam kehidupan
duniawi tetapi juga untuk di akhirat kelak.
Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk
berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan
akherat. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al-

Qashash ayat 77, yaitu:
ٰ ْ ّللاُ ال َّدا َر
ّٰ ك
ك ِمهَ ال ُّد ْويَا
َ َص ْيب
َ َوا ْبتَ ِغ ِف ْي َمآ ٰا ٰتى
َ اْل ِخ َر َة َو َْل َت ْى
ِ س َو
ٰ
ّ ٰ ََواَحْ ِس ْه َك َمآ اَحْ سَه
َ ْ ك َو َْل تَب ِْغ ا ْلفَ َسا َد ِفى
ُّّللا َْل يُ ِحب
َ ّللاُ اِلَ ْي
َ ّ ض ۗ ِا َّن
ِ ْاْلر
َا ْل ُم ْف ِس ِد ْيه
Artinya: “Carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan
janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan)
duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. (QS. AlQashas:77).
Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha
yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama
orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau
memberikan jasa. Kerja atau amal seperti ini
merupakan
senjata
pertama
untuk
memerangi
kemiskinan. la juga merupakan faktor utama untuk
memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk
memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah
seizin Allah.
Menurut Qardhawi, sikap Islam terhadap harta
adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia.
Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengahtengah dan seimbang. Islam tidak condong kepada
paham yang menolak dunia secara mutlak, yang
menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus
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dilenyapkan. Islam juga tidak condong kepada paham
yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir,
sesembahan, dan pujaan.
Semangat Islam menghendaki agar manusia selalu
berkreasi dan berinovasi, termasuk di dalamnya
berwirausaha. Wirausaha atau entrepreneur yang berasal
dari bahasa Perancis entreprendre berarti melakukan (to
undertake) atau mencoba (trying). Kata"entreprendre"
diartikan juga sebagai „diantara pengambil' (betweentaker) atau perantara (go between).
Oleh Richard Cantillon (ekonom Perancis, 1725)
kemudian kata-kata tersebut diberi makna: sebagai
orang-orang yang melaksanakan/melakukan sesuatu
yang berisiko dari usaha-usaha baru. Dalam bahasa
Indonesia yang sederhana wirausaha dapat dimaknai
sebagai sebuah kemampuan (an ability) yang di dalamnya
termasuk dalam artian usaha (effort), aktivitas, aksi,
tindakan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan suatu
tugas (task).
Dapat juga dikatakan bahwa kewirausahaan adalah
suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan
sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar, kiat
dalam usaha atau memperbaiki hidup. Hakikat dasar dari
kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian.
Kreativitas adalah berpikir untuk menghasilkan sesuatu
yang baru. Kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan
sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri karena jelas objek,
konsep, teori, dan metode ilmiahnya.
C.

Hubungan Antara Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun
Dengan Minat Berwirausaha
Menurut Santrock, (2012) Lansia adalah keadaan yang
ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan
keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini
berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup
serta peningkatan kepekaan secara individual. Seseorang
dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun keatas.
Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut
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dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan
kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan.
Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para usia lanjut
dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua, namun dalam
kenyataannya sering diartikan sebaliknya, karena pensiun sering
diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan,
peran, kegiatan, status dan harga diri. Reaksi setelah orang
memasuki masa pensiun lebih tergantung dari model
kepribadiannya.
Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, seseorang yang akan menghadapi masa pensiun
berarti mengalami perubahan dalam pola hidup mereka, yaitu
dari bekerja menjadi tidak bekerja. Manusia tidak selamanya
dapat melakukan aktivitas secara formal, terutama bagi yang
bekerja di kantor atau instansi tertentu. Pensiun merupakan
akhir dari seseorang melakukan pekerjaannya. Pensiun
seharusnya membuat orang senang karena bisa menikmati hari
tuanya. Tetapi sebaliknya, E. B. Hurlock, (1980) berpendapat
bahwa pensiun sering kali dianggap sebagai kenyataan yang
tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian
orang sudah merasa cemas karena mereka tidak tahu kehidupan
seperti apa yang akan mereka hadapi kelak.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah
(2008), batas usia pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil
adalah 56 tahun, BUP ini bisa saja diperpanjang menjadi 58
tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, sampai 70 tahun.
Perpanjangan usia pensiun dari normal nya 56 tahun dapat
terjadi karena berbagai alasan, seperti sedang memangku suatu
jabatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 11/1992,
pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan
setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun
atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan. E. Hurlock, (1994) mengungkapkan bahwa pensiun
seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak
menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba sebagian
orang sudah merasa cemas. Oleh karena itu sering terjadi orang
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pensiun bukannya dapat menikmati masa tua dengan santai,
tetapi sebaliknya ada yang mengalami masalah serius (kejiwaan
maupun fisik).
Masa pensiun dianggap sebagai ancaman terhadap
kehidupan seseorang dimasa yang akan datang sehingga dapat
menimbulkan kecemasan Annisa & Ifdil, (2016). Kecemasan
menghadapi masa pensiun adalah suatu keadaan atau perasaan
tidak menyenangkan yang timbul pada individu karena
khawatir, bingung, tidak pasti akan masa depannya, dan belum
siap menerima akan memasuki masa pensiun dengan segala
akibatnya baik secara sosial, psikologis, maupun secara
fisiologis Nur & Risnawati, (2010).
Menurut Kartono, (1992), Minat merupakan momenmomen dari kecenderungan jiwa yang terarah secara intensif
kepada suatu objek yang dianggap paling efektif (perasaan,
emosional) yang didalamnya terdapat elemen- elemen efektif
(emosi) yang kuat, minat juga berkaitan dengan kepribadian.
Menurut Zimmerer, (1996), Wirausaha adalah seseorang
yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan hal
yang tidak menentu untuk tujuan pencapaian keuntungan dan
pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan merancang
sumber-sumber yang penting utuk menuliskannya pada
peluang-peluang ini.
Menurut Subandono, (2007), Minat Wirausaha adalah
kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik
menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir,
mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang
diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal dari dalam diri
seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha.
Dalam rangka menguatkan penelitian tentang minat
berwirausaha. Menurut Robbins et al, (2007)) Kewirausahaan
sering dikaitkan dengan proses, pembentukan, atau
pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada
pemerolehan keuntungan, penciptaan dan pembentukan produk
atau jasa baru yang unik dan inovatif. Akan tetapi untuk

32
memulai berwirausaha tidaklah mudah, banyak orang yang
takut atau cemas untuk berwirausaha dikarenakan takut
bangkrut dan harus gulung tikar saat sudah memulai usaha,
tetapi banyak pula yang berminat berwirausaha tanpa merasa
cemas akan kegagalan saat usaha mulai dijalankan. Dalam
memulai wirausaha kita harus memiliki pedoman yang sangat
kuat seperti: modal, percaya diri, kreativitas dan keterampilan.
Atkinson, (2000) mengemukakan bahwa individu yang
mengalami kecemasan akan terus-menerus mengkhawatirkan
segala macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit
berkonsentrasi untuk mengambil keputusan. Ditambahkan oleh
Rumke E. Hurlock, (1996) kecemasan sering muncul pada saat
individu akan menghadapi masa pensiun, hal ini disebabkan
dalam menghadapi pensiun, dalam diri individu terjadi
goncangan perasaan yang begitu hebat karena individu harus
meninggalkan pekerjaannya, teman-temannya dan segala
aktivitas lain yang mereka peroleh selama masih bekerja,
dimana dalam berwirausaha akan dapat mengurangi kecemasan
menghadapi masa pensiun dikarenakan dalam berwirausaha kita
akan mendapatkan teman bahkan peluang kerja serta sehabis
masa pensiun kita masih ada pekerjaan yang dilakukan dan
mendapatkan hasil.
Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui
hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga bisa
dijadikan pijakan atau dasar untuk penelitian ini. Adapaun hasil
penelitian terdahulu sebagai berikut.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Masyita, (2009) tentang hubungan antara
minat berwirausaha dengan kecemasan menghadapi masa
pensiun pegawai negeri sipil di kabupaten sidoarjo.
Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara minat berwirausaha dengan kecemasan
menghadapi masa pensiun. Artinya semakin tinggi minat
berwirausaha maka akan semakin tinggi kecemasan
menghadapi masa pensiun, sebaliknya semakin rendah minat
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berwirausaha maka akan
menghadapi masa pensiun.

D.

semakin

rendah

kecemasan

Kerangka Berpikir
Berikut gambar kerangka konsep dalam penelitian ini
merupakan perbedaan antara kecemasan menghadapi pensiun
dan minat berwirausaha.

Kecemasan
Menghadapi
Pensiun (X)

Minat Berwirausaha
(Y)

Dari bagan diatas dapat dianalis, bahwa kecemasan
dalam menghadapi pensiun saling berhubungan dengan minat
berwirausaha sehingga pegawai memiliki minat berwirausaha
yang tinggi. Semakin tinggi kecemasan menghadapi pensiun
maka semakin tinggi minat berwirausaha.

E.

Hipotesis
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat
dirumuskan sebagai berikut: “Ada Hubungan Antara
Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun dengan Minat
Berwirausaha Pada PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung”.
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