
---------------------------------------------------------------------------------THE SUN Vol. 2(3) September 2015 

MASA PENSIUN USIA LANJUT DENGAN TINGKAT DEPRESI 
 

Kholish, Musrifatul Uliyah 
Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya 
Email: musrifatululiyah@yahoo.com 

 
ABSTRACT  
 When facing retirement some people feel calm, but often someone feels anxious 
and even depressed. This is caused by psychological factors, economic, social prestige 
and status in society. The purpose of this study is to determine the relationship between 
retirement age up to the level of depression in Kraton District of Bangkalan. Design 
analytical research using cross sectional approach is used in this study. Population in 
this research is 35 respondents and consists of 32 samples of retired elderlies willing to 
become respondents. by using a sampling technique, Simple Random Sampling. The 
instrument used is a questionnaire. Presentation of data using a pie chart with 
tabulation and Spearman Rank test with ρ> α = 0.05. Results of the study of 32 elderly 
pensions showed that 23 respondents (72%) aged 55-60 years occurred early 
retirement, 14 respondents (44%) had moderate depression. Based on the test results of 
Spearman Rank, HI is acceptable, meaning that there is a significant correlation 
between the retirement age up to the level of depression (ρ = 0.007 <α = 0.05). Based 
on the research results, it can be concluded that there is a correlation between the 
retirement age up to the level of depression. To the need to make preparations before 
the retirement age, an elderly must deal with it in a relaxed, closer to God, and do 
something that has economic value. 
Keywords: retirement, depression, elderly. 
 
PENDAHULUAN 
Lansia (lanjut usia) adalah tahap akhir 
perkembangan pada daur kehidupan 
manusia. Sedangkan menurut Pasal 1 
ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 
1998 tentang kesehatan dikatakan 
bahwa usia lanjut adalah seseorang 
yang telah mencapai usia lebih dari 60 
(Nugroho, 2008). Pada masa ini terjadi 
perubahan fisik, perubahan psikologi 
dan sosial. Pada perubahan psikologi 
lanjut usia merasa kehilangan 
pekerjaan, penghasilan, kedudukan, 
jabatan, peran sosial, dan juga harga 
diri karena disebabkan oleh pensiun. 

 Pensiun merupakan putusnya 
hubungan kerja antara karyawan 
dengan organisasi tempat bekerja pada 
saat karyawan sudah mencapai usia 
tertentu. Masa pensiun merupakan 
tahapan paling penting dalam  

 
 

kehidupan karyawan, sebab dengan 
tibanya pensiun berarti berakhir pula 
karir karyawan dibidang pekerjaan, 
berkurangnya penghasilan serta 
bertambahnya waktu luang yang 
kadang-kadang mengganggunya 
(Mu’tadin, 2002). Orang pensiun 
terjadi perubahan peran, perubahan 
keinginan dan nilai, dan perubahan 
secara keseluruhan terhadap pola hidup 
setiap individu. Dalam menghadapi 
masa pensiun sebagian orang yang 
merasakan ketenangan, namun sering 
kali seseorang merasa cemas bahkan 
depresi menghadapi masa pensiun. 
Alasannya dapat bermacam-macam 
diantaranya karena faktor ekonomi. 
Faktor  prestise, faktor status sosial 
dalam masyarakat seringkali juga 
menjadi alasan (Lubis, 2001). 
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Berdasarkan data dari Badan 
Kepegawaian Daerah (2008), batas usia 
pensiun (BUP) bagi pegawai negeri 
sipil adalah 56 tahun, BUP ini dapat 
saja diperpanjang menjadi 58 tahun, 60 
tahun, 63 tahun, 65 tahun, atupun 70 
tahun. Batas usia pensiun normal pada 
pegawai swasta adalah 55 tahun, 
sedangkan usia pensiun maksimum 
adalah 60 tahun. WHO (1996) 
memprediksikan bahwa depresi akan 
menduduki urutan teratas penyakit 
yang diderita oleh lansia dinegara 
berkembang termasuk Indonesia pada 
tahun 2020 (FKUI, 2002). Menurut 
Depsos RI (2002) presentase 
perkembangan penduduk lanjut usia di 
Indonesia dari tahun ke tahun 
menunjukkan peningkatan, pada tahun 
2010 jumlah penduduk 23.992.552 jiwa 
(9,77%) dari total jumlah penduduk. 
Angka kejadian depresi pada lansia di 
atas usia 65 tahun di perkirakan sekitar 
7.201.153 jiwa (30% ). Sedangkan 
lansia pensiun yang mengalami depresi 
1.944.532 jiwa (27%) (Zerhusen dalam 
Pawlinska-Chmara, 2005). 

Jumlah lanjut usia dipropinsi 
jawa timur berjumlah 4.202.988 jiwa 
(11,12%) (Dinas sosial propinsi jawa 
timur, 2007). Prevalensi terjadinya 
depresi pada lansia .diperkirakan 
sebesar 669.542 jiwa (15,9%) (FKUI, 
2007) pensiun yang mengalami depresi 
213.295 jiwa (31,8%). Data dari kantor 
dinas kesehatan kabupaten bangkalan 
pada tahun 2011 jumlah penduduk 
lansia 15.045 lansia dan yang 
mengalami depresi 195 lansia (1,3%), 
lansia pensiun yang depresi 69 lansia 
(35,4%) rata-rata terjadi di daerah 
perkotaan yang diperoleh dari data 22 
puskesmas Sekabupaten Bangkalan. 
Berdasarkan data awal yang diperoleh 
dari pos kesehatan desa (poskesdes) di 
kelurahan kraton pada tanggal 26 maret 
2012 didapatkan data bahwa lansia  
yang mengalami depresi 18 lansia 

sedangkan lansia yang pensiun 
mengalami depresi 10 lansia (55,5%) 
yang memeriksakan kesehatannya di 
poskesdes kelurahan kraton kecamatan 
bangkalan kabupaten bangkalan. 

Ketika menghadapi masa 
pensiun, subjek mengalami stres dan 
depresi, hal tersebut diperkuat apabila 
hubungan subjek dengan keluarga 
sebelum masa pensiun tidak terlalu 
dekat karena sebelum masa pensiun, 
subjek terlampau sibuk dengan 
pekerjaanya. Seperti yang dipaparkan 
Lillian Troll (dalam Santrock, 2006) 
bahwa Lansia yang berhubungan dekat 
dengan keluarganya mempunyai 
kecenderungan lebih sedikit untuk stres 
dibanding lansia yang hubungannya 
jauh. Dalam menghadapi masa pensiun, 
individu umumnya mengeluarkan 
berbagai macam reaksi. Hal ini 
tergantung dari kesiapan dalam 
menghadapinya. Secara garis besar ada 
tiga sikap ataupun reaksi yang 
umumnya dikeluarkan seseorang, yaitu 
(1) menerima, (2) terpaksa menerima, 
dan (3) menolak. Sikap penolakan 
terhadap masa pensiun umumnya 
terjadi dikarenakan yang bersangkutan 
tidak mau mengakui bahwa dirinya 
sudah harus pensiun (Isnaini, 2009). 
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 (Eyde 
dalam Eliana, 2003). Berdasarkan 
masalah diatas solusinya yang paling 
tepat yaitu saat seseorang memasuki 
usia pensiun, keluarga perlu 
memikirkan kegiatan-kegiatan yang 
kira-kira dapat dilakukan oleh 
pensiunan untuk mengisi waktu 
kosongnya. Kegiatan-kegiatan tersebut 
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dapat merupakan kegiatan yang 
memiliki nilai ekonomi seperti 
menabung, melakukan investasi, dan 
merintis bisnis sampingan sedangkan 
kegiatan sosialnya seperti berorganisasi 
profesi, kesenian, olahraga, kesamaan 
hoby dan bagi lansia itu sendiri ketika 
menghadapi masa pensiun yaitu 
mencoba menghadapinya secara rileks, 
lebih dekat kepada Tuhan dengan cara 
rajin beribadah, jalin hubungan lebih 
dekat dengan keluarga. Hal ini penting 
untuk mencegah penderitaan psikologis 
akibat beban finansial yang umumnya 
dialami oleh pensiunan (Edratna, 
2008). 

METODE 
 Penelitian ini menggunakan 
desain “correlation" dengan meng-
gunakan pendekatan "cross sectional". 
Seluruh pensiun usia lanjut yang ada 
di Kelurahan Kraton Kecamatan 
Bangka-lan Kabupaten Bangkalan 
sebanyak 35 responden yang diambil 
dengan teknik simple random 
sampling yang sesuai dengan kriteria 
eksklusi dan inklusi. Variabel 
independen dalam penelitian ini 
adalah Masa Pensiun sedangkan 
variabel dependen adalah Tingkat 
Depresi. Pengumpulan data dengan 
menggunakan Kuesioner IDB 13 
pertanyaan yang sudah disiapkan 
sebelumnya oleh peneliti. Hasil 
penelitian dianalisis dengan meng-
gunakan uji statistik Uji Spearman 
Rank dengan bantuan SPSS For 
Windows Versi 16.O. 
 
HASIL  
Berdasarkan table 1 didapatkan bahwa 
responden sebagian besar masa pensiun 
usia lanjut berusia 55-60 Tahun, awal 
pensiun dengan tingkat depresi sedang 
12 responden (38%) dan sebagian kecil 
masa pensiun usia lanjut berusia 61-65 

Tahun pertengahan pensiun dengan 
tingkat depresi 1 responden (3%).  
Berdasarkan uji statistik Spearman 
Rank nilai koefisiensi korelasi 
Spearman Rank -,468 dengan nilai 
signifikasi ρ = 0,007  < α = 0,05 yang 
berarti HI diterima atau ada hubungan 
antara masa pensiun usia lanjut 
dengan tingkat depresi. 
 
PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan bahwa masa pensiun usia 
lanjut di Kelurahan Kraton Kecamatan 
Bangkalan Kabupaten Bangkalan 
sebagian besar menunjukkan bahwa 23 
responden (72%) berusia 55-60 Tahun 
awal pensiun dan sebagian kecil bahwa 
9 responden (28%) berusia 61-65 Tahun 
pertengahan pensiun. 
 (Mu’tadin, 2002) bahwa Pensiun 
merupakan putusnya hubungan kerja 
antara karyawan dengan organisasi tem- 
pat bekerja pada saat karyawan sudah 
mencapai usia tertentu. Orang pensiun 
terjadi perubahan peran, perubahan 
keinginan dan nilai, dan perubahan 
secara keseluruhan terhadap pola hidup 
setiap individu. Dalam menghadapi 
masa pensiun sebagian orang yang 
merasakan ketenangan, namun sering 
kali seseorang merasa cemas bahkan 
depresi menghadapi masa pensiun. 
Perpanjangan pensiun lansia menurut 
Badan Kepegawaian Daerah (2008), 
batas usia pensiun (BUP) bagi pegawai 
negeri sipil adalah 56 tahun, BUP ini 
dapat saja diperpanjang menjadi 58 
tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, 
ataupun 70 tahun dan batas usia pensiun 
normal pada pegawai swasta adalah 55 
tahun, sedangkan usia pensiun 
maksimum adalah 60 tahun. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
didapatkan pensiun awal terjadi 23 
responden (72%) di karenakan sudah 
sampai Batas Usia Pensiun (BUP) 
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pegawai negeri sipil normalnya 56 
Tahun dan batas usia pensiun normal 
pada pegawai swasta adalah 55 tahun. 
Dengan adanya BUP tersebut maka 
responden sebagian besar diwajibkan 
pensiun sesuai dengan BUP normal 
yang sudah ditetapkan walaupun respon 
masih mampu untuk bekerja. Dari hasil 
tersebut dapat di simpulkan bahwa masa 
awal pensiun terjadi dikarenakan ada 
BUP yang sudah ditetapkan oleh 
kepegawaian daerah dan rata-rata 
responden pegawai negeri sipil. 
 Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan bahwa tingkat depresi di 
Kelurahan Kraton Kecamatan 
Bangkalan Kabupaten Bangkalan 
sebagian besar adalah depresi sedang 
yaitu 14 responden (44%) dan sebagian 
kecil bahwa depresi berat sebanyak 2 
responden (6%). Saat manusia melalui 
masa tua menurut teori terdapat 
beberapa faktor yang dapa 
mempengaruhi kualitas hidup sehingga 
dapat menyebabkan depresi, faktor 
tersebut faktor fisiologis dan faktor 
psikologis (Lubis, 2009). Faktor 
fisiologis meliputi penurunan fungsi 
fisik atau penyakit fisik yang telah di 
deritanya dan faktor psikologis meliputi 
stres yang menumpuk sehingga 
menyebabkan menderita depresi karena 
banyak mengalami kehilangan seperti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kehilangan pekerjaan, kehilangan 
kemampuan fisik kehilangan harga diri, 
kematian atau kehilangan pasangan 
hidup, kerabat, keluarga terdekat, dan 
kepergian anak-anak. Berdasarkan hasil 
penelitian yang didapatkan bahwa 
responden rata-rata mengalami depresi 
sedang di karenakan responden setelah 
masa pensiun usia lanjut tidak memiliki 
pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-
hari kurang terpenuhi dan responden 
merasa mengalami kehilangan seperti 
kehilangan pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, kehilangan harga diri dalam 
masyarakat. Dari hasil tersebut dapat di 
simpulkan  bahwa depresi sedang 
terjadi karena responden tidak bekerja 
dan merasa kehilangan 
pekerjaan,kedudukan dan harga diri 
dalam masyarakat. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa masa 
pensiun usia lanjut dengan tingkat 
depresi di Kelurahan Kraton Kecamatan 
Bangkalan Kabupaten Bangkalan 
sebagian besar responden berusia 55-60 
Tahun awal pensiun dengan tingkat 
depresi sedang 12 responden (38%) 
sedangkan sebagian kecil masa pensiun 
berusia 61-65 Tahun pertengahan 
pensiun dengan tingkat depresi 1 
responden (3%) dan berdasarkan uji 
statistik Spearman Rank nilai 
koefisiensi korelasi Spearman Rank -
,468 dengan nilai signifikasi ρ = 0,007  

Tabel 1 Hubungan Masa Pensiun Usia Lanjut dengan Tingkat Depresi  
 

 
Masa 

Pensiun 

Depresi Lansia 
Tidak 

Depresi 
Ringan Sedang Berat Total 

n % n % n % n % n % 
55-60 Tahun 3  6  12  2  23  
61-65 Tahun 6  1  2  0  9  
>66 Tahun 0  0  0  0  0  

Total 9  7  14  2  32  100 
Uji statistik Spearman Rank nilai koefisiensi korelasi Spearman Rank -,468 dengan 

Nilai signifikasi ρ = 0,007 < α = 0,05 
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< α = 0,05 yang berarti HI diterima atau 
ada hubungan antara masa pensiun usia 
lanjut dengan tingkat depresi. 
 Pada masa ini lansia sudah 
memasuki tahap usia tua setelah 
mencapai usia 55-64 tahun dan disebut 
tahap presenium yaitu dimana seseorang 
mulai memasuki usia lanjut, usia ini 
juga disebut usia pensiun (Moehi, 
2003). Masa pensiun ini dapat 
menimbulkan masalah karena tidak 
semua orang siap untuk 
menghadapinya. Pensiun akan 
memutuskan seseorang dari aktifitas 
rutin yang dilakukan selama bertahun 
tahun, selain itu akan memutuskan 
rantai sosial yang sudah terbina dengan 
rekan kerja, dan yang paling vital 
adalah menghilangnya identitas diri 
seseorang yang sudah melekat begitu 
lama sehingga masa pensiun 
menimbulkan masalah psikologis baru 
bagi individu yang menjalaninya, 
karena banyak dari mereka yang tidak 
siap menghadapi masa ini (Hurlock, 
2002). Berdasarkan hasil penelitian 
yang di dapatkan awal pensiun dengan 
tingkat depresi sedang 12 responden 
(38%) di karenakan responden setelah 
mengalami masa pensiun  dia merasa 
masih belum siap untuk menghadapinya 
atau menolak karena responden takut 
tidak dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tertentu dan merasa masih 
mampu untuk bekerja sehingga 
respendon merasa kehilangan pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, dan harga diri 
dalam masyarakat. Seperti sekarang ini 
pekerjaan merupakan salah satu faktor 
terpenting yang bisa mendatangkan 
kepuasan (karena uang dan jabatan 
memperkuat harga diri). Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan  awal 
pensiun dapat menyebabkan depresi 
sedang karena responden tidak 
menerima atau menolak terjadi pensiun 
diawal pensiun dan dia merasa 
kehilangan pekerjaan. 

KESIMPULAN 
Ada hubungan antara masa pensiun usia 
lanjut dengan tingkat depresi di 
Kelurahan Kraton Kecamatan 
Bangkalan Kabupaten Bangkalan 
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