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ABSTRAK 

Program dana pensiun merupakan salah satu faktor pendorong 

peningkatan produktivitas angkatan kerja. Program pensiun dalam hal ini berperan 

penting dalam memberikan kepastian tentang kesejahteraan hidup pribadi para 

pesertanya selama masa pensiun. Agar keinginan angkatan kerja tercapai maka 

dibentuklah suatu program pensiun. Pada penelitian ini akan digunakan program 

pensiun manfaat pasti dengan metode Benejt Prorate. Metode ini terbagi atas dua 

yaitu metode Benefit Prorate Constant Dollar dm Benefit Prorate Constant 

Percent. 

Kata kunci: Pensiun, manfaat pasti, Benefit Prorate, Constant Dollar, Constant 

Percent. 



ABSTRACT 

Pension plan is one of the factors driving an increase in productivity of the 

workjGorce. The pension plan in this case was instrumental in providing certainty 

about the personal weware of all participants &ring retirement. In order to 

achieve the desire of the labor force will be established a retirement program. 

This research will use defined benefit pension plan with benejt prorate method. 

This method is divided into two, namely Benejt Prorate Constant Dollar method 

and BeneJit Prorate Constant Percent method 

Kemrds:  pension, defined benefit, prorate benefit, constant dollars, constant 

percent. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. 
Dalam ha1 ini, Lernbaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari 
kegiatan mengajamya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas 
Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama 
dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekejasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Pendanaan Pensiun dengan Metode Benefg 
Prorate Conslant Dollar dan Benejit Prorate Constant Percent (Studi Kasus 
Pada PT. Wooil Indonesia), sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian DIPA 
Anggaran 20 12 Nomor: 43 l/UN35.2/PG/20 12 tanggal 25 Juli 2012. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian hi ,  
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan infonnasi 
yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu 
pendidikan pada umurnnya. Di sarnping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 
memberikan masukan bagi instansi terkait ddam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan 
penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah 
diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitiau ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terirna kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada 
pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi 
sampel penelitian, dan tirn pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor 
Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi 
penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, 
penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagairnana yang diharapkan dan 
semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan 
datang. 
Terima kasih. 
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan bag- para praktisi, rnahasiswa dan khalayak 

umum dalam memahami pendaman pensiun di bidang ekonomi, bisnis, dan 

keuangan. 

Dengan penuh kesadaran penulis yakin penelitian ini tidak akan terwujud 

tanpa bantuan, motivasi, dan dukungan dari semua pihak. Pe-rtama, Dr. Adhitya 

Ronnie Effendi, M.Sc. dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang pertama 

kali mengenalkan penulis kepada bidang kajian pendanaan pensiun. Kedua, 

segenap civitas akademika FMIPA UNP atas semua dukungannya. Dr. Irwan, 

M.Si. yang telah membimbing penulis dalam menyusun penelitian. Ketiga, 

segenap direksi PT. Wooil Indonesia, Bapak Ridwan Bakar, S.H. yang telah 

memberikan penulis kesernpatan untuk melakukan penelitian di PT. Wooil 

Indonesia, dan penulis mengucapkan terirna kasih kepada suami tercinta, Yosi 

Putra, atas kesabaran dan dorongannya selama penulis melakukan penelitian ini. 
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maupun tidak langsung, untuk melakukan penelitian h i .  

Besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penggunanya. Saran 

dan kritik membangun sangat diharapkan untuk perbaikan, yang dapat dikirimkan 

ke alamat email devniprimasari@yahoo.co.id. 

Padang, 2 1 November 20 12 
Penulis, 

Devni Prima Sari, M.Sc. 




































































































































