
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh 

return on investment dan rasio kecukupan dana terhadap iuran pensiun pada Dana 

Pensiun PT Len Industri (Persero), maka pada bagian dari penelitian ini penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Return On Investemnt(ROI) pada Dana Pensiun PT. Len Industri (Persero) 

memiliki rata-rata sebesar 7,10% setiap semester. Bila dilihat dari 

perkembangannya, return on investment Dana Pensiun PT. Len Industri 

(Persero) rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,19% setiap semester. Rata-

rata ROI yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih dibawah 

RKADP yang ditetapkan yaitu rata-rata 10,78%. 

2. Rasio kecukupan dana Pensiun PT. Len Industri (Persero) cenderung menurun 

dari tahun 2007 hingga tahun 2008, namun pada tahun 2009 dan 2010 rasio 

kecukupan Dana Pensiun PT. Len Industri (Persero) mengalami peningkatan. 

Secara rata-rata rasio kecukupan dan pada Dana Pensiun PT. Len Industri 

(Persero) selama periode tahun 2006-2010 mengalami penurunan sebesar 

1,06%. RKD Dana Pensiun Len secara umum tergolong baik yaitu berada pada 

Level II, hal ini berarti walaupun belum bisa memenuhi kewajiban aktuarianya 

namun jumlah kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Len masih besar dari 

kewajiban solvabilitasnya. 



3. Iuran pensiun Dana Pensiun PT. Len Industru (Persero) secara rata-rata 

mengalami peningkatan sebesar 22,956,229 rupiah setiap semester dengan 

pertumbuhan rata-rata sebesar 10,04% setiap semester. Hal ini merupakan 

dampak dari hasil investasi yang cenderung menurun dalam kurun waktu 5 

tehun terakhir, sehingga untuk menutupi kewajiban manfaat pensiun pendiri 

harus memberikan iuran tambahan pada Dana Pensiun. 

4. Secara bersama-sama (simultan) return on investment dan rasio kecukupan dana 

memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 66,5% terhadap iuran pensiun pada 

Dana Pensiun PT. Len Industri (Persero). Hasil pengujian menunjukan return 

on investment dan rasio kecukupan dana secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap iuran pensiun pada Dana Pensiun PT. Len 

Industri (Persero). Secara parisal return on investment dan rasio kecukupan 

dana tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap iuran pensiun pada 

Dana Pensiun PT. Len Industri (Persero). Hal tersebut disebabkan oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti seperti perubahan tingkat bunga teknis, tingkat 

inflasi, kenaikan gaji dasar pensiun, dan perubahan kebijakan pendanaan. 

Perubahan bunga teknis dan tingkat inflasi akan menyebabkan nilai aktiva 

investasi mengalami mengalami perubahan, sehingga nilai return yang 

diperoleh juga akan berubah . Kenaikan gaji dasar pensiun akan menyebabkan 

kenaikan iuran pensiun yang dibayar oleh peserta dan pemberi kerja, sehingga 

pada hubungan antara ROI dan RKD terhadap jumlah iuran yang ditetapkan 

pada kerangka pemikiran menjadi tidak berlaku. 



5.2 Saran   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberiakan saran sebagai 

berikut :  

1. Saran Bagi Dana Pensiun PT. Len Industri (Persero) 

Sebagai badan hukum yang melakukan usaha di bidang investasi, Dana 

Pensiun Len sebaiknya memilih jenis investasi yang paling menguntungkan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian diharapkan 

returnyang diperoleh akan lebih optimal. Hal ini dilakukan mengingat ROI 

yang ditargetkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun 

(RKADAP) secara umum belum dapat tercapai. Sehingga jumlah kekayaan 

Dana Pensiun belum mencukupi untuk membayar kewajiban menfaat 

pensiun bagi para pesertanya, akibatnya sisa defisit kewajiban harus ditutupi 

oleh iuran tambahan yang harus dibayar oleh pendiri. 

2. Saran Bagi PT. Len Industri (Persero) 

Sebagai Pendiri Dana Pensiun, PT Len Industri sebaiknya memberikan 

arahan investasi yang lebih fleksibel yang memungkinkan pengurus Dana 

Pensiun untuk lebih leluasa dalam melakukan kegiatan investasinya. Hal 

tersebut diperlukan mengingat sebagai pemberi kerja PT Len Industri 

menanggung semua resiko atas manfaat pensiun yang dibayarkan pada 

peserta pensiun. Sebagai mana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa 

jika hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun tinggi maka akan 

mengurangi Iuran yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. 



3. Saran Bagi Peneliti Sebelumnya 

 
Menambah periode penelitian menjadi lebih dari 5 tahun. 

 
Mencari Dana Pensiun lain yang menjalankan Program Pensiun Manfaat 

Pasti (PPMP) sebagai perbandingan dengan penelitian. 

 

Menggunakan variabel lain selain ROIdan RKD untuk ukuran kinerja 

Dana Pensiun, seperti tingkat inflasi, tingkat bunga teknis, dan kenaikan 

gaji dasar pensiun.                  


