
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya 

merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, 

maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat 

Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara berencana dan 

berkesinambungan. 

Umur dan produktivitas manusia pada akhirnya ada batasnya, tidak 

selamanya seseorang dapat terus bekerja dan menghasilkan suatu karya. Pada 

suatu saat dia harus berhenti dari pekerjaannya dan menikmati sisa masa tuanya. 

Seseorang tidak ingin penghasilannya berhenti seperti ia juga berhenti dari 

pekerjaannya. Tentu saja hal ini mutlak memerlukan persiapan yang matang dari 

sejak dia mulai bekerja sampai waktu dia tidak dapat berproduktivitas lagi. Salah 

satunya adalah jaminan hari tua atau Pensiun. Jaminan hari tua pada hakekatnya 

adalah santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau 

sebagian dan berkala kepada tenaga kerja. Sedangkan wujud dari jaminan hari tua 

adalah Program Pensiun. 



Dalam produktivitas masyarakat di Indonesia terdapat dua nilai kehidupan 

dan pola pikir manusia. Yaitu masyarakat agraris dan masyarakat industri. 

Dimana nilai kehidupan dan pola pikir masyarakat agraris kurang tepat untuk 

tetap dilestarikan dan diterapkan untuk era globalisasi saat ini. Masyarakat yang 

sudah memiliki pekerjaan tidak memikirkan secara matang tentang jaminan hari 

tua mereka, karena yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana caranya 

mereka bekerja untuk hidup hari ini. Sedangkan untuk masyarakat industri 

memiliki nilai kehidupan dan pola pikir yang lebih bermanfaat untuk diterapkan, 

dimana masyarakat yang bekerja saat ini telah memikirkan secara matang 

bagaimana jaminan kehidupannya kelak di masa tua. Berbagai cara dilakukan 

untuk dapat menjamin masa tua yang akan dihadapi nanti dengan salah satu 

caranya adalaha mengikuti program pensiun. Jadi tidak dapat disangsikan lagi 

bahwa dengan melaksanakan program pensiun secara terpadu kita telah 

mengamankan proses pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat agraris ke 

masyarakat industri. 

Dalam pelaksanaan Program Pensiun, jaminan hari tua di dukung dengan 

adanya Dana Pensiun yang merupakan sarana menghimpun dana guna 

meningkatkan kesejahteraan peserta serta meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. 

Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk 

peningkatan produktivitas serta untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang 

optimal dalam penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan fungsinya, dipandang 

perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu undang-undang. 



Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata 

cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1992. Setiap pihak yang 

dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 

sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, 

wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan RI berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, kecuali apabila program yang 

menjanjikan didasarkan pada undang-undang tersendiri. Pengurus wajib 

mengumumkan pembentukkan dana pensiun dengan menempatkan Keputusan 

Menteri Keuangan RI tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada 

Berita Negara Republik Indonesia. 

Melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 ditegaskan pembentukan 

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang 

dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, 

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program 

Pensiun Iuran Pasti(PPIP). Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa 

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau Defined 

Contribution plans, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari 

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) bagi karyawan bank atau perusahaan 

asuransi jiwa yang bersangkutan. 

 



Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat 

Pasti (Defined benefit plans) besarnya pembayaran manfaat pensiun yang 

dijanjikan kepada para peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang 

ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Rumus ini dipengaruhi oleh masa kerja, 

faktor penghargaan pertahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. 

Akuntansi untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sangat rumit 

sebab manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu di dalam kondisi masa depan 

yang tidak pasti dan sulit diestimasi seperti tingkat penghasilan akhir sebelum 

pensiun, tingkat pengembangan Dana Pensiun diperlukan asumsi-asumsi tertentu 

terhadap kondisi dari kejadian di masa datang yang berada di luar kendali. Oleh 

sebab itu, maka Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memerlukan bantuan 

seorang aktuaris untuk mengestimasi variabel-variabel yang tidak pasti di masa 

yang akan datang dan menentukan berapa iuran yang harus dibayar saat ini agar 

nanti pada saat peserta Pensiun tersedia dana pembayaran manfaat Pensiun. 

Definisi aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 

510/KMK.06/2002. Aktuaris adalah orang yang bekerja pada perusahaan 

konsultan aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari menteri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. 

Untuk menilai kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya 

dalam membayar manfaat pensiun dengan kekayaan yang dimiliki dapat 

menggunakan salah satu alat bantu, yaitu Rasio Pendanaan. Pengertian Rasio 

Pendanaan adalah Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan Dana Pensiun 

untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada pesertanya. 



Rasio Pendanaan menurut Keputusan Menteri Keuangan No 

501/KMK.06/2002 Pasal 1 ayat 10 adalah hasil bagi kekayaan bersih untuk 

pendanaan dengan kewajiban aktuaria, maka rasio Pendanaan mempunyai 

hubungan yang erat dengan pemenuhan kewajiban manfaat pensiun karena 

semakin mampu Dana Pensiun membayar kewajiban manfaat pensiun maka 

semakin besar Rasio Pendanaan. 

Berdasarkan fenomena sebelumnya penulis tertarik untuk mampu 

menjelaskan fenomena tersebut secara logis dan empiris dengan menggunakan 

data laporan keuangan yang bersifat historis melalui sebuah penelitian yang diberi  

judul ”Pengaruh Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti 

Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun. (Studi 

Kasus pada Dana Pensiun Telkom)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana kondisi rasio pendanaan pada Dana Program Pensiun 

Manfaat Pasti. 

2. Berapa besar pemenuhan kewajiban yang dapat dibayarkan oleh 

Program Pensiun Manfaat Pasti 

3. Apakah terdapat pengaruh antara rasio pendanaan dengan pemenuhan 

kewajiban membayar manfaat pensiun. 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi 

dan data yang cukup sehingga permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya 

dapat digambarkan dengan jelas melalui informasi yang diperoleh tersebut. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini merupakan tindak lanjut dari masalah 

yang telah diidentifikasikan, maka tujuan dari peneltian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Kondisi rasio pendanaan pada Dana Pensiun Telkom. 

2. Pemenuhan kewajiban yang dapat dibayarkan oleh Program Pensiun 

Manfaat Pasti Dana Pensiun Telkom. 

3. Pengaruh antara Rasio Pendanaan terhadap pemenuhan kewajiban 

membayar manfaat pensiun Dana Pensiun Telkom. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi: 

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat 

bantu untuk menilai kemampuan Dana Pensiun dalam membayar 

manfaat pensiun kepada pesertanya yang tercermin dari besarnya rasio 

pendanaan. 

2. Bagi Akademis diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah kolesi 

yang sudah ada serta dapat menjadi bahan bacaan dan bahan referensi 

yang bermanfaat. Juga menambah pengetahuan mahasiswa Universitas 



Widyatama khususnya tentang manfaat pengaruh rasio pendanaan pada 

program Pensiun manfaat pasti terhadap pemenuhan kewajiban 

pembayaran manfaat pensiun. 

3. Penulis, penelitian ini membuka cakrawala berpikir serta menambah 

wawasan penulis terutama tentang Pengaruh rasio pendanaan pada 

program Pensiun manfaat pasti terhadap pemenuhan kewajiban 

pembayaran manfaat pensiun, selanjutnya untuk memenuhi syarat 

dalam menempuh ujian sarjana pada Universitas Widyatama. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Manajemen Dana Pensiun secara berkala berkewajiban untuk membuat 

laporan keuangan tertentu sehubungan dengan pertanggungjawabannya. Misi dan 

tujuan dari Dana Pensiun adalah berlainan dengan perusahaan sehingga perlu 

disusun suatu standar akuntansi yang secara khusus sebagai pedoman bagi Dana 

Pensiun untuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Komite Perusahaan Akuntansi Dana 

Pensiun yaitu PSAK Nomor 18 Tahun 2007 tentang Akuntansi Dana Pensiun 

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun 

yang berlaku di Indonesia, khususnya perundang-undangan Nomor 11 Tahun 

1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Dana pensiun sebagai 

badan hukum yang mandiri dan mempunyai fungsi untuk mengelola dana milik 

peserta melalui Program Pensiun. Oleh karena itu, dalam mengemban 



kepercayaan ini pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional, sebab hal 

ini menyangkut kesejahteraan orang banyak terutama Program Pensiun.  

Program pensiun merupakan salah satu bagian penting dari program balas 

jasa yang diselenggarakan pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Permasalahan pokok akuntansi program pensiun bagi pemberi kerja 

adalah tentang pengukuran biaya manfaat pensiun yang wajar dan pengungkapan 

yang memadai mengenai program pensiun di dalam laporan keuangan pemberi 

kerja. 

Dana Pensiun berdasarkan PSAK NO.18 Tahun 2007 dapat dibagi dua 

yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang 

dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, 

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program 

Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi 

jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pensiun (PPIP) atau 

Defined contribution plans bagi perorangan, baik karyawan bank atau perusahaan 

asuransi jiwa yang bersangkutan. 

Program Pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu 

program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program Pensiun 

dibagi dua yaitu Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan 

Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun 

Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu Program 



Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh 

peserta serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing 

peserta sebagai manfaat pensiun. 

Peraturan Dana Pensiun hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan satu 

jenis program pensiun. Oleh karena itu, satu Dana Pensiun hanya dapat 

menyelenggarakan satu jenis Program Pensiun. Dengan kata lain, satu Dana 

Pensiun tidak dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 

dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) secara sekaligus. Untuk mengukur Dana 

Pensiun dalam memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun dengan 

kekayaan yang dimiliki, dapat menggunakan salah satu alat yaitu Rasio 

Pendanaan. 

Rasio menurut Syahrul dan M. Adfi Nizar (2000;693) adalah: 

”Rasio adalah hubungan antara suatu jumlah terhadap jumlah lain.” 

Istilah dana mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam 

dunia bisnis, terdapat tiga arti yang berbeda mengenai dana tersebut. Sementara 

sebagian kalangan mengartikan dana sebagai kas, kalangan lainnya mengartikan 

sebagai kas dan setara kas, lainnya mengartikan dana sebagai modal kerja. 

Dana menurut Syahrul dan M. Adfi Nizar (2000;402) dana dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1.  Kas, surat berharga atau aktiva-aktiva lain yang digunakan untuk 
tujuan tertentu. 

2.  Dalam akuntansi pemerintah pencatatan anggaran dan akuntansi 
dengan menyeimbangkan perkiraan dengan pembukuan kas dan 
sumber keuangan lainnya bersama-sama dengan kewajiban-
kewajiban/hutang yang terkait dan ekuiti atau saldo residual dan 
perubahan-perubahannya. 



3.  Membiayai atau mendanai dengan utang jangka panjang, biasanya 
obligasi. 

 

Sedangkan pengertian pendanaan menurut PSAK NO.18 (18.3;2007) 

adalah: 

”Pendanaan adalah penyerahan aktiva oleh pemberi kerja atau pemberi 
kerja dan peserta atau peserta yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, 
dalam rangka menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar 
manfaat pensiun di masa yang akan datang” 
 
Sedangkan pengertian Rasio Pendanaan menurut Kadarisman (2003;10) 

adalah: 

”Rasio keuangan yang menunjukkan Dana Pensiun untuk memenuhi 

kewajibannya membayar Manfaat Pensiun untuk pesertanya” 

Sedangkan pengertian Rasio Pendanaan menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No 501/KMK.06/2002 Pasal 1 ayat 10 adalah: 

”Rasio Pendanaan adalah hasil bagi kekayaan untuk pendanaan dengan 

kewajiban aktuaria”. 

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) kecukupan dana sangat 

berpengaruh. Apabila dana yang dimiliki untuk membayar pensiun kurang, maka 

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) tidak dapat memenuhi kewajibannya 

kepada pegawai yang telah usai masa kerjanya. Karena suatu kecukupan dana 

sangat penting untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun untuk membayar 

pensiun kepada pegawainya maka perlulah mengetahui keadaan pada Dana 

Pensiun apakah dana yang dimiliki cukup atau tidak untuk memenuhi 

kewajibannya. 



Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 510/KM.06/2002 pasal 6 ayat 2 

kekayaan untuk pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikategorikan dengan: 

a. Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang 

berwenang. 

b. Iuran baik sebagian atau seluruhnya, yang pada perhitungan tanggal 

aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal jatuh tempo. 

c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan atau 

d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain atau 

aktiva lain-lain. 

Definisi kewajiban aktuaria menurut PSAK No 18 (18.3;2007) adalah: 

”Kewajiban aktuaria adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun 
yang akan dilakukan oleh Dana Pensiun kepada karyawan yang masih 
bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah 
diberikan.” 
 

Berdasarkan rerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut: 

”Tingkat Rasio Pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun.” 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : 

• Objek 

Sebelumnya : 

“Pengaruh Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti Terhadap 

Pemenuhan Kewajiban Manfaat Pensiun”. (Studi Kasus pada Dana Pensiun 

Jasindo) sedangkan judul sekarang : 

“Pengaruh Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti Terhadap 

Pemenuhan Kewajiban Manfaat Pensiun”. (Studi Kasus pada Dana Pensiun 

Telkom) 

• Tahun Penelitian 

Pada peneliti sebelumnya dilakukan penelitian pada tahun 2001-2005 

sedangkan penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2003-2007. 

• Tujuan dilakukannya Replikasi dari penelitian sebelumnya adalah untuk 

mengetahui konsistensi dengan objek penelitian. 

Selain itu, peneliti sebelumnya dilakukan studi kasus pada Dana Pensiun 

Jasindo sedangkan penulis melakukan studi kasus pada Dana Pensiun Telkom 

untuk melihat secara nyata bagaimana pengaruh Pengaruh Rasio Pendanaan pada 

Program Pensiun Manfaat Pasti Terhadap Pemenuhan Kewajiban Manfaat 

Pensiun.  

Sesuai dengan uraian sebelumnya rerangka pemikiran dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Rerangka Pemikiran 

Keterangan: 

     : sistem terbuka 



1.6      Metode Penelitian  

1.6.1   Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian asosiatif analisis. Metode penelitian asosiatif analisis adalah suatu 

metode yang menggambarkan kejadian yang tertuju pada penyelesaian masalah 

pada saat sekarang dengan jalan pengumpulan data, pengumpulan data, 

penyusunan data, kemudian menganalisis dan menyimpulkannya. Menurut Dr. 

Sugiyono (2004;11) metode asosiatif analisis adalah: 

“Metode asosiatif analisis ini merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 
penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat 
berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu 
gejala. 
 

1.6.2   Variabel Penelitian  

Berdasarkan hipotesis yaitu Rasio Pendanaan yang dilaksanakan 

Manajemen Perusahaan akan berpengaruh terhadap Program Pensiun Manfaat 

Pasti, terdapat 2 variabel yaitu : 

1. Variabel Independen, adalah variabel bebas yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain dan merupakan faktor penyebab yang akan 

mempunyai pengaruh atau akibat terhadap variabel lain. 

Variabel (X) atau variabel independen pada penelitian adalah Rasio 

Pendanaan. 

2. Variabel Dependen, adalah variabel yang tidak bebas yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Opersional variabel ini diperlukan 

untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait 



dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul “Pengaruh Rasio Pendanaan 

pada Program Pensiun Manfaat Pasti”. 

Variabel (Y) atau variabel independen pada penelitian adalah Pemenuhan 

Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun. 

Tabel 1.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
Rasio Pendanaan (X) 1. Kekayaan untuk 

pendanaan 
2. Kewajiban 

Aktuaria 

1. Rp 
 

2. Rp 
 

Rasio 

Pemenuhan kewajiban 
pembayaran pensiun 

1. Manfaat Pensiun 
yang harus 
dibayar 

2. Kewajiban 
Aktuaria 

1. Rp 
 

2. Rp 

Rasio 

 

1.6.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer, 

artinya secara langsung melibatkan unsur-unsur di dalam perusahaan 

sebagai objek penelitian, yaitu melalui: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan lainnya.  

b. Observasi langsung yaitu, pengamatan secara langsung terhadap pengaruh 

rasio pendanaan terhadap Program Pensiun Manfaat Pasti”.  



2. Studi kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder 

yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan masalah, yaitu dengan 

mempelajari teori dari literatur, baik melalui buku, majalah, dan jurnal, 

maupun melalui bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan. 

 

1.7  Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data sebagai 

penyusunan skripsi ini dilaksanakan pada Dana Pensiun Telkom. yang berlokasi  

pada Jl. Surapati No.151 Bandung. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan sejak 

September 2008-selesai. 


