
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

  Dari penelitian yang telah dilakukan di Dana Pensiun PT. Bank Jabar, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kondisi rasio pendanaan pada tahun 2001 berada pada kondisi II dengan rasio 

pendanaan sebesar 118,37%, kondisi rasio pendanaan pada tahun 2002 berada 

pada kondisi II dengan rasio pendanaan sebesar 149,83%, kondisi rasio 

pendanaan pada tahun 2003 berada pada kondisi III dengan rasio pendanaan 

sebesar 95,06%, kondisi rasio pendanaan pada tahun 2004 berada pada kondisi III 

dengan rasio pendanaan sebesar 98,56%, kondisi rasio pendanaan pada tahun 

2005 berada pada kondisi III dengan rasio pendanaan sebesar 98,11% dan kondisi 

rasio pendanaan pada tahun 2006 berada pada kondisi II dengan rasio pendanaan 

sebesar 104,82%.  

2. Pada tahun   2001, 2002, 2004, 2005, dan 2006 Dana pensiun Bank Jabar 

mengalami surplus karena total kekayaan Dana Pensiun Bank Jabar pada saat itu 

lebih besar dari pada total kewajiban pensiun atau kewajiban aktuaria yang harus 

dibayar, Sedangkan pada tahun 2003 Dana Pensiun Bank Jabar mengalami defisit 

karena total kekayaan Dana Pensiun Bank Jabar pada saat itu lebih kecil dari pada 

total kewajiban pensiun atau kewajiban aktuaria yang harus dibayar maka pada 

tahun 2003 tersebut pendiri perlu mengeluarkan Iuran  Tambahan. 

3. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi  dihasilkan nilai r = -0,706 yang 

artinya bahwa tingkat hubungan anatara rasio pendanaan dan pemenuhan  

kewajiban manfaat pensiun kuat dan hubungannya searah, maka dapat 

disimpulkan semakin besar rasio pendanaan maka semakin besar pula 

kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban manfaat pensiun. Hasil 

analisis koefisien determinasi atau kd = 49,9%, Angka tersebut mempunyai arti 

bahwa Kontribusi Rasio Pendanaan terhadap Manfaat pensiun Yang Harus 

Dibayar yaitu sebesar 49,9% dan sisanya sebesar 50,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat 



signifikansi 5% dan tingkat atau derajat kebebasannya n-2, menunjukan bahwa Ha 

 ditolak dan H0  diterima karena Ternyata nilai thitung -1,995 lebih besar daripada 

nilai ttabel  -2,7764, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Pendanaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban manfaat 

pensiun.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan di atas maka 

penulis memberikan beberapa saran berikut :  

1. Agar Dana Pensiun Bank Jabar dapat meningkatkan jumlah kekayaan untuk 

pendanaan lebih besar dari jumlah kewajiban aktuaria, selain agar rasio 

pendanaan berada pada kondisi I yaitu rasio pendanaan berada pada tingkat 100% 

ataupun pada kondisi II yaitu rasio pendanaan > 100% tetapi juga agar Dana 

pensiun tidak mengalami defisit sehingga pendiri dalam hal ini adalah dana 

Pensiun Bank Jabartidak perlu mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi 

defisit yang terjadi. Apabila Dana Pensiun mengalami surplus, maka surplus yang 

terjadi digunakan oleh pendiri untuk mengurangi Iuran pemberi kerja.  

 

2. Dana Pensiun Bank Jabar  sebaiknya perlu meminta bantuan dari perusahaan 

konsultan investasi dalam rangka untuk pemilihan portofolio investasi  paling 

optimal atau paling menguntungkan bagi Dana Pensiun Bank Jabar, namun tidak 

melanggar dari Undang-undang tentang batasan investasi Dana Pensiun itu 

sendiri.  Dengan ini diharapkan agar pemilihan portofolio investasi menjadi lebih 

peka terhadap situasi yang sedang terjadi.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


