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ABSTRAK
Dana pensiun adalah penghasilan yang diberikan oleh perusahaan
kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun berdasarkan sistem
pemberian tunjangan pensiun dan manfaat pensiun yang telah ditetapkan oleh
perusahaan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui
pengaruh sistem pemberian tunjangan pensiun dan manfaat pensiun terhadap
kepuasan pensiunan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau
pengamatan secara langsung di dalam kantor, kuesioner dan melalui studi
kepustakaan. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
kuantitatif dan menggunakan analisis regresi berganda secara manual.
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sistem
pemberian tunjangan pensiun memiliki pengaruh sebesar 73 % terhadap
kepuasan pensiunan. Manfaat pensiun memiliki pengaruh sebesar 13 %
terhadap kepuasan pensiunan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ternyata
kepuasan pensiunan lebih dipengaruhi oleh sistem pemberian tunjangan
pensiun daripada manfaat pensiun.
Kata kunci: Sistem Pensiun, Manfaat Pensiun, Kepuasan Pensiunan
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ABSTRACT
Pension Fund is a fund are paid by company to workers have been
pension based Pension System and Retired Benefit which has been set by the
company. The purpose of this final assignment is to know about the influence
of pension system and the retired benefit to retired satisfaction of PT PLN
(Persero) Wilayah Sumatera Utara.
The methods of collecting data used are direct observation in the office,
quetioner, and library research. The type of data sources used are primary and
secondary data. The technique of data analysis used is quantitative descriptive
analysis and multiple regression analysis .
Based on the data obtained, it can be concluded that pension system
has 73% influence to retired satisfaction. The retired benefit has 13% influence
to retired satisfaction. The results of the analysis show that the satisfaction
more influence by election of retired system than retired benefit.

Keywords: Pension System, Retired Benefit, Satisfaction of Retired
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemilihan Judul
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor bagian terpenting

dalam sebuah organisasi maupun perusahaan dalam menjalankan lajunya
kegiatan operasional. Sumber Daya Manusia pada umumnya memusatkan
perhatian pada para pekerja (manusia).

Setiap perusahaan mengandalkan

pekerjanya untuk menjalankan dan mencapai tujuannnya.

Oleh karena itu,

perusahaan perlu mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan para pekerja
dengan memberikan suatu penghargaan ataupun memberikan sesuatu yang
menjadi hak pekerja. Salah satu hak pekerja yang akan habis masa kerjanya
adalah mendapatkan hak atas pensiun .
Dana pensiun bertujuan

untuk memberikan jaminan bagi peserta

pensiun dan keluarganya. Penghasilan yang didapatkan semasa masih bekerja
tidak menjadi kekhawatiran bagi karyawan akan tetapi menjadi kekhawatiran
bagi pekerja disaat tidak bekerja lagi pada perusahaan karena sesuatu hal,
misalnya resiko kehilangan pekerjaan, usia yang kurang produktif (lanjut usia),
kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia.
Hal tersebut akan memberikan dampak finansial, terutama bagi
kesejahteraan kehidupan karyawan dan keluarganya. Untuk mengatasi
terjadinya hal tersebut maka diselenggarakanlah dana pensiun dalam upaya
memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan.

Jaminan tersebut

diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan
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tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya
kepastian akan masa depan.
Program pensiun sebagai salah satu bentuk upaya kesejahteraan bagi
karyawan baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Ada dua jenis
pembayaran uang pensiun yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik untuk
program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Selain
adanya program pensiun, dalam penyelenggaraan pemberian pensiun juga
dikenal 2 sistem yang berbeda yaitu sistem pensiun bayar sekaligus dan sistem
pensiun bayar per bulan.

Akibat adanya program dan sistem pemberian

tunjangan pensiun yang berbeda ini akan menimbulkan perbedaan dalam
perhitungan manfaat pensiun.
Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai
“Pengaruh Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun dan

Manfaat Pensiun

terhadap Tingkat Kepuasan Pensiunan pada PT PLN (Persero) Wilayah
Sumatera Utara”.
1.2

Rumusan Masalah Tugas Akhir
Adapun rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah: “Bagaimana

pengaruh sistem pemberian tunjangan pensiun dan manfaat pensiun terhadap
tingkat kepuasan pensiunan

pada

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Utara?”
1.3

Tujuan Penulisan Tugas Akhir
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui

pengaruh sistem pemberian tunjangan pensiun dan manfaat pensiun terhadap
tingkat kepuasan pensiunan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
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1.4

Manfaat Penulisan Tugas Akhir
Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai
sistem pemberian tunjangan pensiun dan manfaat pensiun terhadap
tingkat kepuasan pensiunan dalam sebuah perusahaan.
2. Sebagai masukan untuk perusahaan untuk memilih sistem pemberian
tunjangan pensiun dengan mempertimbangkan biaya manfaat pensiun
yang akan dikeluarkan dan kepuasan para pensiunan.
3. Memberi

informasi

bagi

pembaca

mengenai

sistem

pemberian

tunjangan pensiun dan manfaat pensiun yang akan diterima bagi
pensiunan.
1.5

Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Dalam penyusunan laporan ini perlu adanya sistematika penulisan,

dengan maksud agar tulisan terarah dan mempermudah penyusunan. Untuk
itu penulis mengelompokkan dalam beberapa bab yang akan diuraikan sesuai
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang pemilihan
judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan
sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang relevan bersumber
dari pustaka dan beberapa buku yang berkenaan dengan tinjauan
mengenai

Pengaruh Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun dan

Manfaat Pensiun terhadap Tingkat Kepuasan Pensiunan pada PT PLN
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(Persero) Wilayah Sumatera Utara, antara lain membahas mengenai
pengertian dana pensiun, tujuan pensiun, jenis dana pensiun, program
pensiun, sistem pemberian tunjangan pensiun, manfaat pensiun dan
kepuasan pensiunan.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang cara pengumpulan data,
jenis sumber data, dan teknik analisis data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada

bab

ini

penulis

menguraikan

tentang

gambaran

umum

perusahaan, dan permasalahan mengenai pengaruh sistem pemberian
tunjangan pensiun dan manfaat pensiun terhadap tingkat kepuasan
pensiunan. Pembahasan masalah dalam

bab ini

adalah untuk

membandingkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan serta
meninjau pengaruh sistem pemberian tunjangan pensiun dan manfaat
pensiun terhadap tingkat kepuasan pensiunan pada PT PLN (Persero)
Wilayah Sumatera Utara.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang simpulan dari hal-hal yang
penting

dan

sebelumnya.

bermanfaat

yang

telah

dirangkum

dari

bab-bab

Dari simpulan tersebut dapat diperoleh saran yang

dianggap perlu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan
masukan bagi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

