
Bab I Pendahuluan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap orang mendambakan hidup tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera.

Berbagai cara dilakukan untuk dapat memperolehnya. Hal yang biasa dilakukan

adalah dengan bekerja keras. Namun tidak sedikit yang tidak mampu dan tidak

mempunyai bahkan kehilangan kemampuan untuk dapat berusaha mendapatkan hasil

begi kesejahteraan hidupnya. Baik disebabkan oleh faktor internal, yaitu yang datang

dari dirinya yaitu cacat tubuh ataupun usia lanjut, ataupun faktor eksternal seperti

persyaratan pendidikan dan keahlian. Bagi kelompok yang tidak memiliki keahlian

atau kemampuan ini sudah tentu perlu bantuan dari pihak yang lain. Tentu saja hal ini

memerlukan dukungan prasarana yang memadai. Dalam hal ini badan resmi Negara

atau lembaga swasta turut bertanggung jawab dalam membantu  kesejahteraan

masyarakat yang kurang beruntung. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah

santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau sebagian dan berkala

kepada tenaga kerja. Sedangkan wujud dari jaminan hari tua adalah program pensiun.

Salah satu lembaga yang selama ini membantu kelompok masyarakat tersebut adalah

Tabungan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikelola oleh PT.

TASPEN. Namun sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan

Dana Pensiun melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, pensiun bukan hanya

hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja atau ABRI semata. Hak untuk mendapatkan

Dana Pensiun terbuka untuk semua pekerja, baik Pekerja Swasta maupun Pekerja

Perorangan atau Pekerja Mandiri.

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan alternatif yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi para karyawan, dengan kata lain karyawan memperoleh jaminan

kesejahteraan, tetapi baru akan diberikan setelah karyawan mencapai usia pensiun

atau sudah tidak dapat bekerja lagi atau meninggal dunia. Adanya jaminan



2
Bab I Pendahuluan

kesejahteraan ini memberikan manfaat bagi para karyawan untuk memperkecil atau

mengurangi resiko-resiko yang dihadapi di masa yang akan datang seperti resiko

kehilangan pekerjaan, lanjut usia dan lain-lain. Dimana resiko-resiko tersebut dapat

mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.

Oleh karenanya untuk membantu menanggulangi kemungkinan resiko

tersebut diciptakan suatu usaha untuk pencegahan antara lain dengan

menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau

pemerintah.

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

per tahun 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. Untuk mengatasi variabel-variabel yang sulit diestimasi

seperti tingkat penghasilan akhir sebelum pensiun, tingkat perputaran karyawan dan

tingkat pengembangan Dana Pensiun diperlukan asumsi-asumsi tertentu tentang

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

sebab itu 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 dibayarkan saat ini agar nanti pada

saat Peserta pensiun tersedia dana untuk pembayaran manfaat pensiun.

Definisi Aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.77/KMK.017/1995 adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Konsultan

Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan

peraturan perundangan di bidang usaha peransurasian.
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Dalam Dana Pensiun, investasi merupakan hal terpenting karena merupakan

sasaran utama yaitu; Aman dan berkembang. Aman jika unsur ini terukur dengan

Rasio Kecukupan Dana dan berkembang dengan menetukan rentabilitas dan

kecukupan dana operasional dengan menyusun cash flow dari anggaran.

Maksud dan tujuan dari menginvestasikan Dana Pensiun adalah mengelola

simpanan dari para anggota agar pada saat menghadapi masa pensiun mereka tetap

mendapatkan penghasilan. Dana-dana yang dipercayakan itu harus dikelola

sedemikian rupa, sehingga bukan hanya dipertahankan nilainya tetapi juga harus terus

berkembang.

Masalah ketidakcukupan dana pada Dana Pensiun bisa juga timbul karena

mungkin ada kesalahan pengelolaan dana misalnya; dana pensiun yang diinvestasikan

tidak memberikan hasil yang optimal dengan kebutuhan untuk pembayaran

kewajiban yang telah ditetapkan manfaatnya, akibatnya perusahaan harus

menanggung sendiri jika terjadi ketidakcukupan dana. Disini dapat terlihat adanya

resiko manajemen investasi dalam mengelola iuran Dana Pensiun dengan efektif dan

efisien.

Untuk menilai kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya

membayar manfaat pensiun dengan kekayaan yang dimiliki, dapat menggunakan alat

bantu yaitu Rasio Kecukupan Dana. Rasio Kecukupan Dana merupakan

perbandingan antara kekayaan Dana Pensiun terhadap kewajibannya membayar

manfaat pensiun kepada para Peserta. Dan untuk mengukur kemampuan Dana

Pensiun dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva investasi untuk

menghasilkan keuntungan (hasil investasi) dapat menggunakan salah satu bentuk

rasio profitabilitas yaitu Return on Investment (ROI).

Penulis melihat suatu fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian

mengenai kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya membayar

manfaat pensiun dengan melakukan investasi yang tepat pada akhirnya menentukan
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jumlah iuran yang harus dibayarkan. Dengan demikian penulis bermaksud melakukan

penelitian dengan judul :

“ Analisis Pengaruh Rasio Kecukupan Dana terhadap Iuran Pensiun

dari Pemberi Kerja pada Program Pensiun Manfaat Pasti.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis

mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On Investment terhadap

Rasio Kecukupan Dana.

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Kecukupan Dana

terhadap Iuran Pensiun Pemberi Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh

data dan informasi mengenai, Return on Investment, Rasio Kecukupan Dana dan

Iuran Pensiun Pemberi Kerja. Data dan informasi ini kemudian digunakan sebagai

bahan untuk melakukan analisis penelitian.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagi berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Return On Investment terhadap Rasio

Kecukupan Dana.

2. Untuk menganalisis pengaruh antara Rasio Kecukupan Dana terhadap Iuran

Pensiun Pemberi Kerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
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1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan akuntansi

khususnya mengenai akuntansi Dana Pensiun dan aktivitas operasinya.

2. Bagi Dana Pensiun

Penelitian ini dapat memberikan keyakinan yang lebih mendalam bahwa fungsi

pengelolaan investasi merupakan salah satu fungsi yang sangat penting terutama

dalam usaha memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Terlebih lagi,

penelitian ini dapat bermanfaat dalam membuktikan secara empirik mengenai

fenomena dan gejala yang terjadi di Dana Pensiun terutama mengenai Return on

Investment, Rasio Kecukupan Dana dan Iuran Pensiun pada periode yang diteliti.

3.   Bagi Pemberi Kerja

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kemampuan Dana

Pensiun yang tercermin dari Rasio Kecukupan Dana, Return on Investment dan

Iuran Pensiun yang telah dibayarkan.

4. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan refernsi terutama

yang menyangkut judul penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan alternatif yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi para karyawan, dengan kata lain karyawan memperoleh jaminan

kesejahteraan, tetapi baru akan diberikan setelah karyawan mencapai usia pensiun

atau sudah tidak dapat bekerja lagi atau meninggal dunia. Adanya jaminan

kesejahteraan ini memberikan manfaat bagi para karyawan untuk memperkecil atau

mengurangi resiko-resiko yang dihadapi di masa yang akan datang seperti resiko

kehilangan pekerjaan, lanjut usia dan lain-lain. Dimana resiko-resiko tersebut dapat

mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.
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Maksud dan tujuan dari menginvestasikan Dana Pensiun adalah mengelola

simpanan dari para anggota agar pada saat menghadapi masa pensiun mereka tetap

mendapatkan penghasilan. Dana-dana yang dipercayakan itu harus dikelola

sedemikian rupa, sehingga bukan hanya dipertahankan nilainya tetapi juga harus terus

berkembang.

Dalam pelaksanaannya Dana Pensiun secara berkala berkewajiban untuk

membuat laporan keuangan tertentu sehubungan dengan pertanggungjawabannya.

Mengingat bahwa tujuan dan misi 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 hal di atas Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Komite Prinsip

Akuntansi Dana Pensiun yaitu PSAK No.18 tahun 2004 tentang Akuntansi Dana

Pensiun, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang Dana

Pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang 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 sebab itu, dalam

mengemban kepercayaan ini pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional,

sebab hal ini menyangkut kesejahteraan orang banyak terutama program pensiun.

 Dana Pensiun berdasarkan PSAK No.18 tahun 2004 dapat dibagi menjadi dua

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

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

oleh organisasi 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 bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari
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Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) bagi 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

menjadi dua yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun

Iuran Pasti (PPIP). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 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 iuran Peserta serta hasil pengembangannya

dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun.

 Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun,

investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil

yang optimum. Begitu juga dalam pengelolaan Dana Pensiun kita harus mengingat

pengelolaan investasi Dana Pensiun, sebab hasil investasi menentukan terpenuhinya

kewajiban Dana Pensiun untuk membayar manfaat pensiun kepada para Peserta

program pensiun. Selain itu hasil investasi Dana Pensiun mempengaruhi beban

Pemberi Kerja terhadap biaya pensiun dalam penetapan besarnya iuran yang harus

dibayarkan, bahwa besarnya iuran yang harus dibayarkan ditentukan oleh perhitungan

Aktuaris berdasarkan kekayaan dan kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang

harus dipenuhi oleh Dana Pensiun.

 Berdasarakan PSAK No. 18, ada beberapa Laporan yang harus disajikan oleh

Dana Pensiun yaitu;

1. Laporan Aktiva Bersih.
2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih.

3. Neraca.

4. Perhitungan Hasil Usaha.

5. Laporan Arus Kas.
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Dalam memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Dana Pensiun

perlu melakukan investasi atas iuran yang dibayarkan peserta. Investasi Dana Pensiun

hanya ditempatkan pada:

1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank.

2. Saham, obligasi, dan surat berharga lain selain opsi dan warrant.

3. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka lebih
dari satu tahun.

4. Tanah dan Bangunan.

 Untuk melakukan pengukuran kemampuan Dana Pensiun dengan keseluruhan

dana yang ditanamkan dalam aktiva investasi dalam menghasilkan keuntungan dapat

menggunakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yaitu Return On Investment.

Analisis ini sudah banyak digunakan oleh banyak manajer perusahaan dalam

mengukur efektivitas dari operasi perusahaan sehingga analisis ini bisa juga

diterapkan untuk mengakur kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola

investasinya.

Return On Investment memiliki peranan yang sangat penting dalam

pengelolaan Dana Pensiun. Kebanyakan Dana Pensiun hanya memikirkan bagaimana

mengelola iuran peserta agar dapat memenuhi manfaat jatuh tempo di masa yang

akan datang. Sehingga Dana Pensiun lebih banyak menempatkan pada deposito dan

aktiva tetap.

 Menurut Mulyadi (2001: 440) ada dua faktor yang mempengaruhi Return On

Investment pada Dana Pensiun:

1. Laba usaha (hasil investasi)

2. Operating asset (aktiva investasi)

               Return On Investment =                 Total Hasil Investasi

                    Aktiva Investasi
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 Komponen Laba Usaha (Total Hasil Investasi) terdiri dari :

1. Hasil Investasi dari :

• Deposito

• Akumulasi Penyusutan

2. Aktiva Lancar, yang terdiri dari:

• Kas, Bank dan giro pos

• Iuran Piutang: Iuran normal dan iuran tambahan

• Piutang hasil investasi

• Piutang lain-lain

• Beban dibayar dimuka

• Pajak dimuka

3. Aktiva Opersional, yang terdiri dari:

• Perangkat komputer

• Perlengkapan kantor

• Aktiva operasional lainnya

• Akumulasi Penyusutan

4. Aktiva lin-lain, yang terdiri dari:

• Pinjaman KPR.

Return On Investment (Return On Assets) is meassures the overall

effectiveness of management in generating profits with its available assets .

(Lawrence J. Gitman 2006 : 68)

Dari investasi yang telah dilakukan akan diukur pengembalian atas total

aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil pengembalian total investasi menunjukkan

adanya kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk

menghasilkan laba. Perusahaan mengharapkan adanya pengembalian yang sebanding

dengan dana yang telah dikeluarkan.

 Seharusnya Dana Pensiun memberikan nilai lebih dalam hal keuntungan yang

akan diperoleh pesertanya. Dana Pensiun sebaiknya memiliki prinsip menarik iuran
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sekecil mungkin dan memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan tidak mengurang

rasa aman dan mempercayakan uangnya untuk dikelola. Hal tersebut dapat dilakukan

dengan melakukan portofolio sebaik-baiknya, serta melakukan perhitungan risk and

return yang akurat.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992, Iuran Dana Pensiun

Pemberi Kerja berupa:

a. Iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta (Iuran Normal)

Iuran ini berasal dari pemberi kerja dan peserta yang dibayarkan

pemberi kerja kepada Dana Pensiun setiap bulannya. Besarnya Dana Pensiun

maksimum tiga kali faktor penghargaan per tahun masa kerja. Peserta tidak

boleh dibebani iuran hutang masa lampau.

b. Iuran Pemberi Kerja (Iuran Tambahan)

Iuran ini hanya dibayarkan oleh pemberi kerja pada saat defisit seperti

keadaan dibawah ini:

 a). Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi defisit pra Undang-Undang.

 b). Iuran tambahan dalam rangka untuk menutup kekurangan solvabilitas.

c). Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi iuran hutang masa lampau

karyawan (Past Sevice Liability) selain yang telah diperhitungkan sebagai

kekurangan solvabilitas.

Rasio Kecukupan Dana adalah rasio keuangan yang menunjukkan

kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban membayar manfaat peniun

dalam baik peserta yang sudah pensiun maupun peserta yang masih bekerja

berdasarkan jasa yang telah diberikan. Rasio Kecukupan Dana merupakan hasil bagi

dari kekayaan Dana Pensiun dengan kewajiban aktuaria, sedangkan kewajiban

aktuaria merupakan nilai sekarang dari manfaat pensiun yang berlaku sebagai

kekurangan solvabilitas.

Rasio yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
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Rasio Kecukupan Dana    =      Kekayaan Dana Pensiun

       Kewajiban Aktuaria

Komponen kekayaan Dana Pensiun berupa:

• Iuran Pemberi Kerja

• Iuran Peserta

• Hasil Investasi

• Pengalihan dari Dana Pensiun yang lain (jika ada)

Komponen Kewajiban Aktuaria:

• Perkiraan ini merupakan kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi

manfaat pensiun kepada peserta yang jumlahnya didasarkan pada

perhitungan aktuaria pada tanggal yang sama dengan tanggal

pelaporan neraca.

• Jika tanggal neraca berbeda dengan tanggal perhitungan aktuaria maka

jumlah kewajiban aktuaria di neraca harus ditambah dengan iuran

normal dan dikurangi manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo.

Dalam menilai suatu Dana Pensiun aman tidak dengan melihat rasio

Kecukupan Dana, sedangkan Rasio Kecukupan dana akan dipengaruhi sebagian.

Dana Pensiun memiliki Rasio Kecukupan Dana diatas 100%. Sehingga peserta Dana

Pensiun tidak hanya menilai Lembaga Pensiun dari Rasio Kecukupan Dana saja

tetapi juga memperhatikan tentang bagaimana mengelola investasi pada Lembaga

Pensiun tersebut.

Rasio Kecukupan Dana memiliki pengaruh terhadap Iuran Pensiun secara

langsung karena Rasio Kecukupan Dana sangat menentukan besarnya Iuran Pensiun

yang harus dibayar oleh peserta maupun oleh pemberi kerja. Dengan memberikan

manfaat yang besar dengan iuran yang minimal akan menarik minat masyarakat
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untuk bergabung dengan perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan memiliki

karyawan yang profesional dan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri.

Alasan penulis melakukukan penelitian karena melihat pengelolaan Dana

Pensiun dalam Investasi belum dilakukan secara optimal, dan perhitungan iuran

pensiun yang kurang tepat. Dana Pensiun kemungkinan bisa tidak dapat memenuhi

kewajiban membayar manfaat pensiun karena hasil investasi dari Iuran Pensiun yang

didapat tidak dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya. Dana Pensiun

harus bisa memperkirakan antara kekayaan yang dimilikinya dan juga kewajiban

yang harus dibayarkan kepada peserta.

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan suatu hipotesis

yang akan dibuktikan dalam penelitiannya sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh antara Return On Investment terhadap Rasio

Kecukupan Dana.

2. Terdapat pengaruh antara Rasio Kecukupan Dana terhadap Iuran

Pensiun dari pemberi kerja.
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Gambar 1.1
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1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode yang Digunakan

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode

deskriptif analitik yaitu suatu bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan

menyajikan data berdasarkan fakta, lalu membandingkan data yang diperoleh dengan

teori yang ada dan selanjutnya menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil analisis

tersebut. Pada skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan

pendekatan studi kasus. Menurut Moh. Nazir (1999:66) tujuan studi kasus adalah

untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta

karakter-karakter yang khas dari kasus dan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pemilihan pendekatan studi kasus ini didasarkan pada hal-hal berikut ini :

1. Variabel independen (variabel penyebab) dalam penelitian ini lebih dari satu

variabel. Variabel tersebut antara lain Return on Investment dan Rasio Kecukupan

Dana.

2. Variabel dependen (variabel akibat) dalam penelitian ini adalah Iuran Pensiun

(yang dipengaruhi oleh Rasio Kecukupan Dana), dan Rasio Kecukupan Dana

(yang dipengaruhi oleh Return On Investment).

 Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara

kuantitatif guna menghitung apakah terdapat pengaruh antara Return on Investment

terhadap Rasio Kecukupan Dana dan Rasio Kecukupan Dana terhadap Iuran Pensiun.

Pengujian kuantitatif ini dilakukan dengan bantuan Path Analysis Method atau

Metode Analisis Jalur yaitu metode yang digunakan untuk menentukan besarnya

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, besarnya pengaruh dari suatu

variabel independen (variabel penyebab) ke variabel dependen (variabel akibat)

disebut dengan koefisien jalur.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1) Penelitian Lapangan (Field Research)
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a. Observasi

  Mengumpulkan data dengan mengamati kegiatan perusahaan secara langsung

guna melengkapi keterangan yang ada.

b. Wawancara

Melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan mengajukan

pertanyaan kapada pihak yang berwenang.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

 Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai landasan

teoritis masalah yang diteliti dengan membaca literature, text book, artikel-artikel

ataupun catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian adalah bertempat di Dana Pensiun PLN yang

berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No. 5, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk waktu

penelitian itu sendiri dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 13 Agustus

2007 sampai dengan 12 September 2007.


