
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan di Dana Pensiun Telkom, dapat di 

ambil simpulkan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari besarnya jumlah Rasio Pendanaan dan dari kondisi Rasio 

pendanaan, maka dapat diketahui apakah Dana pensiun Telkom 

mengalami dana Terpenuhi, surplus atau defisit. Karena bila jumlah Rasio 

Pendanaan sama dengan 100% maka Dana Pensiun Telkom mengalami 

dana terpenuhi, bila jumlah Rasio Pendanaan lebih dari 100% maka Dana 

Pensiun mengalami surplus, dan bila jumlah Rasio Pendanaan berada di 

bawah 100% maka Dana Pensiun Telkom mengalami defisit. Sehingga 

dapat diketahui pula apakah Dana Pensiun Telkom harus mengeluarkan 

iuran tambahan atau tidak.  

Berdasarkan perhitungan sebelumnya untuk Rasio Pendanaan pada tahun 

2003-2007 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Rasio Pendanaan yang 

ada pada Dana Pensiun Telkom berada pada kondisi defisit, karena berada 

pada kondisi III atau berada dibawah 100%. Maka Dana Pensiun Telkom 

harus mengeluarkan iuran tambahan. 

2. Dilihat dari besarnya jumlah Rasio Pemenuhan kewajiban pembayaran 

manfaat pensiun dan dari kondisi Rasio pemenuhan kewajiban 

pembayaran manfaat pensiun, maka dapat diketahui apakah Dana pensiun 

Telkom mengalami dana Terpenuhi, surplus atau defisit. Karena bila 



jumlah Rasio Pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun sama 

dengan 100% maka Dana Pensiun Telkom mengalami dana terpenuhi, bila 

jumlah Rasio Pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun lebih 

dari 100% maka Dana Pensiun mengalami surplus, dan bila jumlah Rasio 

Pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun berada di bawah 

100% maka Dana Pensiun Telkom mengalami defisit. Sehingga dapat 

diketahui pula apakah Dana Pensiun Telkom harus mengeluarkan iuran 

tambahan atau tidak.  

Berdasarkan perhitungan sebelumnya untuk Rasio Pemenuhan kewajiban 

pembayaran manfaat pensiun pada tahun 2003-2007 maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi Rasio Pemenuhan kewajiban pembayaran 

manfaat pensiun yang ada pada Dana Pensiun Telkom berada pada kondisi 

defisit, karena berada pada kondisi III atau berada dibawah 100%. Maka 

Dana Pensiun Telkom harus mengeluarkan iuran tambahan. 

 

3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis koefisien korelasi sebelumnya, 

maka hubungan tingkat antara Rasio Pendanaan dan kemampuan 

pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun negatif atau tidak ada 

pengaruh yang signifikan. Sedangkan Hasil analisis koefisien determinasi 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi Rasio Pendanaan 

terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun sebesar 

6.25% sedangkan sisanya 93.75% merupakan pengaruh dari faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  



Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat 

signifikansi 5% dan tingkat kebebasan n-2, menunjukkan bahwa Ho di 

terima dan Ha di tolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio 

Pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan 

kewajiban manfaat pensiun. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang ”Pengaruh Rasio  Pendanaan 

pada Program Pensiun Manfaat Pasti terhadap Pemenuhan Kewajiban 

Manfaat Pensiun (studi kasus pada Dana Pensiun Jasindo)”, yang 

dilakukan oleh Tiurma Mardalena, menunjukkan hasil bahwa Ho diterima, 

yaitu Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban 

Pembayaran Manfaat Pensiun, karena hasil thitung < ttabel. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dan dengan hasil yang ada, 

maka penulis mendukung penelitian sebelumnya, dengan kesimpulan 

bahwa Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban 

Pembayaran Manfaat Pensiun yang ada pada Dana Pensiun Telkom. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Agar Dana Pensiun Telkom berusaha meningkatkan jumlah kekayaan 

untuk pendanaan agar lebih besar dari jumlah kewajiban aktuaria selain 

agar Rasio Pendanaan berada pada posisi I yaitu Rasio Pendanaan berada 



pada tingkat 100% ataupun pada posisi II yaitu Rasio Pendanaan lebih dari 

100% tetapi juga agar Dana Pensiun Telkom tidak mengalami defisit, 

sehingga pendiri dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan iuran tambahan 

untuk menutupi defisit yang terjadi. Dan sebaliknya yang terjadi dapat 

digunakan oleh pendiri untuk mengurangi iuran pemberi kerja. 

 

2. Dana Pensiun Telkom perlu untuk menggunakan bantuan dari perusahaan 

konsultan investasi untuk pemilihan portofolio investasi paling optimal 

atau paling menguntungkan bagi Dana Pensiun Telkom, namun tidak 

melanggar undang-undang yang berlaku tentang batasan investasi Dana 

Pensiun. Dengan ini diharapkan pemilihan portofolio investasi menjadi 

lebih peka terhadap situasi yang sedang terjadi. 

Valuasi aktuaris hendaknya dilaksanakan tepat waktu dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dana Pensiun Telkom, 

yaitu melakukan valuasi aktuaris minimal 3 tahun sekali dalam hal ini 

penulis memberikan saran agar valuasi aktuaris untuk Dana Pensiun 

Telkom dilaksanakan setahun sekali sebab jika kita melihat keadaan 

perekonomian Negara yang sedang tidak menentu, kita memerlukan 

gambaran tentang keadaan posisi kewajiban Dana Pensiun maupun 

kekayaan Dana Pensiun. Sehingga jika keadaan tersebut dapat 

digambarkan secara seksama dan jelas oleh aktuaris maka dapat diambil 

langkah-langkah yang diperlukan, misalnya seperti menaikan iuran 

pensiun atau menurunkan iuran pensiun sesuai dengan situasi yang terjadi. 



Sehingga pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat 

penuhi setiap tahunnya tanpa perlu mengeluarkan iuran tambahan karena 

mengalami defisit. 

 

3. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat 

banyak faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pemenuhan kewajiban 

pembayaran manfaat pensiun, maka  penulis menyarankan untuk meneliti 

pada objek yang berbeda dengan variabel yang sama, atau meneliti faktor-

faktor lain yang tidak diteliti sebagai variabel independen dalam penelitian 

selanjutnya. Faktor-faktor lainnya atau antara lain adalah Rasio Likuiditas. 


