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Abstrak— Dana pensiun diharapkan dapat menyelesaikan masalah pemenuhan 

kebutuhan yang akan terjadi pada hari tua. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung 

dana pensiun yang meliputi iuran pensiun, kewajiban aktuaria, dan manfaat pensiun 

menggunakan metode projected unit credit dan individual level premium yang 

kemudian akan dibandingkan dengan penghitungan PT Taspen (Persero) Cabang 

Yogyakarta. Langkah-langkah penghitungan pembiayaan pensiun yaitu: menghitung 

nilai akumulasi gaji awal, menghitung proporsi gaji untuk manfaat pensiun, 

menghitung besar iuran masing-masing metode, menghitung kewajiban aktuaria 

masing-masing metode, dan menghitung manfaat masing-masing metode. Hasil 

penghitungan untuk manfaat dan iuran pensiun yang paling mendekati dengan 

penghitungan PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta yaitu menggunakan metode 

individual level premium dengan nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

berturut-turut sebesar 11,43% dan 7,78%. Hasil tersebut didapatkan karena pada 

metode individual level premium kenaikan gaji akan memicu kenaikan iuran sehingga 

perusahaan tidak akan mengalami kerugian seperti yang diharapkan PT Taspen 

(Persero) Cabang Yogyakarta. 

Kata kunci: dana pensiun, projected unit credit, individual level premium. 

I. PENDAHULUAN 

Seseorang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan serta menjaga kelangsungan hidup. Tujuan 

tersebutlah yang menjadikan seseorang harus dapat menjaga kesinambungan penghasilannya. Ketika usia 

produktif, penghasilan didapatkan dengan bekerja. Bertambahnya usia menjadikan kesempatan kerja 

terbatas dan produktivitas menurun, sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup tidak berubah 

bahkan semakin meningkat, sehingga menimbulkan taraf hidup menurun. Cara mengantisipasinya adalah 

dengan membuat rencana kehidupan di masa depan dengan memanfaatkan suatu sistem yang dapat 

menjamin kesinambungan penghasilan apabila seseorang sudah mencapai usia dimana dia tidak bisa 

bekerja lagi (Irhamni, 2011: 1). 

Berdasakan fakta di atas, diperlukan dana pensiun yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

pemenuhan kebutuhan yang akan terjadi pada hari tua. Dana pensiun merupakan salah satu bentuk 

tabungan masyarakat. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, untuk 

dinikmati hasilnya setelah pegawai yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam 

bentuk program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui 

suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut sistem pendanaan. Menurut Setiadi (1995: 106), sistem 

pendanaan program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk 

kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tuanya. 

Dana pensiun dapat dihitung menggunakan metode projected unit credit dan individual level 

premium. Kelebihan metode projected unit credit yaitu menghasilkan kewajiban aktuaria yang besar 

sehingga manfaat yang diperoleh peserta akan semakin banyak dan peningkatan iuran peserta tidak 

signifikan. Kelebihan metode individual level premium yaitu biaya jasa lalu tidak dihitung terpisah seperti 

metode yang lain karena seluruh biaya dari manfaat akhir telah dialokasikan mulai menjadi peserta 

sampai usia pensiun dan biaya jasa kini lebih tinggi. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi: mortalita, anuitas, tingkat suku bunga, kenaikan 

gaji, present value of future benefit (PVFB), dan present value of future normal cost (PVFNC). Penelitian 
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ini akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung iuran pensiun, kewajiban aktuaria, dan manfaat 

pensiun. 

A. Iuran Pensiun 

Penghitungan iuran pensiun dipengaruhi oleh besar proporsi gaji yang diakumulasikan menjadi 

manfaat pensiun, tingkat suku bunga, mortalita dan anuitas. Besarnya proporsi gaji yang diakumulasikan 

untuk manfaat pensiun adalah 4,75% dari gaji setiap bulan. Sedangkan gaji seorang peserta diasumsikan 

naik sebesar 6% setiap 2 tahun sekali dengan skala gaji sebagai akibat usia masuk kerja. Adapun formula 

untuk gaji peserta setiap bulan adalah sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 38): 

     
     

     
                   (2.1) 

Iuran pensiun dihitung menggunakan tingkat suku bunga yang besarnya 10% yang terbagi menjadi 3 

komponen yaitu: 1% tingkat bunga bebas resiko, 3% premi untuk resiko investasi, dan 6% premi untuk 

inflasi. Nilai sekarang dengan tingkat suku bunga i adalah (Winklevoss, 1993: 36): 

   
 

      
`          (2.2) 

Peserta program dana pensiun tidak akan hidup selamanya sehingga perlu adanya penghitungan 

peluang hidup yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap besarnya iuran yang harus dikeluarkan. 

Menurut Sembiring (1986: 2.20), peluang hidup seseorang untuk bertahan hidup disebut mortalita. 

Penghitungan peluang hidup seseorang pada penelitian ini didasarkan pada Tabel Mortalita Indonesia II 

(1999). 

Waktu pembayaran iuran pensiun juga mempengaruhi besarnya dana yang akan disetorkan oleh 

peserta. Menurut Bowers (1997: 133) serangkaian pembayaran yang dilakukan secara terus menerus atau 

dalam jangka waktu tertentu (bulanan, 3 bulanan, tahunan) selama orang tersebut masih hidup disebut 

anuitas. Anuitas dapat direpresentasikan dengan sebuah fungsi yang menggambarkan suatu kombinasi 

dari fungsi bertahan hidup dan fungsi bunga (Winklevoss, 1993: 46). Penelitian ini menggunakan anuitas 

awal seumur hidup yang dirumuskan sebagai berikut: 

    
  

  
           (2.3) 

Kemudian, iuran pensiun adalah pembayaran yang dilakukan oleh peserta program dana pensiun 

untuk memenuhi biaya manfaat pensiun (Bowers, 1997: 341). Persamaan umum iuran pensiun manfaat 

pensiun untuk seorang peserta berusia x adalah (Winklevoss, 1993: 80): 

     
         

                     (2.4)  

Pembuktian dari rumus di atas adalah sebagai berikut: 

Misalkan   adalah peubah acak diskrit yang menyatakan iuran pensiun dari anuitas awal sebesar    

yang dibayarkan sejak seorang menjadi peserta program pensiun setiap bulan pada tahun ke   selama 

masih hidup, dan w menyatakan banyaknya tahun sebelum meninggal yang akan dijalani oleh peserta 

berusia  x, sehingga secara matematis W dapat dituliskan sebagai berikut: 

   
                                     

                     
              

             
 

Selanjutnya, untuk penyederhanaan ambil        Nilai harapan dari peubah acak diskrit   

dinotasikan dengan      
 

 yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

     
        

      
    

                             
                     

 
             

     
                        

   
                         

 
             

Bagian pertama ruas kanan dengan menggunakan penjumlahan parsial diperoleh: 

    
    

                            
                        

   
      

Misalkan                     dan               
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Bagian kedua ruas kanan dengan menggunakan penjumlahan parsial diperoleh: 
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                          (2.6) 

dari Persamaan (2.5) dan (2.6) diperoleh: 

     
     

                        
                          

 

karena        sehingga terbukti bahwa: 

     
     

               

B. Kewajiban Aktuaria 

Kewajiban aktuaria atau actuarial liability (AL) adalah besarnya dana program pensiun yang 

seharusnya telah terkumpul pada waktu tertentu untuk pembayaran manfaat pensiun yang akan datang. 

Besarnya kewajiban aktuaria tergantung dari besarnya nilai sekarang manfaat  pensiun dan nilai sekarang 

iuran pensiun. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan tiap tahun sampai peserta meninggal. Winklevoss 

(1993: 72) menyatakan         
 

dirumuskan sebagai berikut: 

       
      

                           (2.7) 

 

Pembuktian rumus di atas adalah sebagai berikut: 

Jika W peubah acak diskrit yang menyatakan nilai sekarang dari anuitas awal sebesar    yang 

dibayarkan setelah peserta memasuki masa pensiun dan masih hidup. Kemudian, w menyatakan 

banyaknya tahun sebelum meninggal yang akan dijalani oleh peserta berusia x. Secara matematis W dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

   
   

                                                                      
                                                                                      

  

 

Selanjutnya, untuk menyederhanakan ambil      . 

Nilai harapan dari peubah acak diskrit W dinotasikan dengan        , yaitu: 

             

     
                       

 
            

     
                       

 
            

    
                      

 
             

Ambil       maka      , sehingga 

           
                 

 
                  

    
                 

 
    

        

    
           

    
                 

 
    

      

    
 
        

      
           

    
                    

 
                  

    
                    

 
                  

     
           

karena      , sehingga terbukti bahwa: 
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Kemudian, besarnya nilai sekarang dari iuran berkala yang dibayarkan peserta program dana pensiun 

dirumuskan sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 80): 

               
   

              
     

   
    

          
    

                (2.8) 

Misal W adalah peubah acak diskrit yang menyatakan nilai sekarang dari iuran berkala seorang peserta 

pensiun usia r sebesar       setiap awal periode sampai       tahun. Kemudian, w menyatakan 

banyaknya tahun sebelum meninggal yang akan dijalani oleh peserta berusia  x, sehingga secara 

matematis W dapat dituliskan sebagai berikut: 

           
  

                          (2.9) 

           
      

                           (2.10) 

Dari Persamaan (2.9) dan (2.10) dapat disimpulkan bahwa Y adalah: 

  
         

       
                            

         
  

                                            
 

Nilai harapan dari peubah acak diskrit W dinotasikan          yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

               

              
  

         
                      

  
     

             (2.11) 

Bagian pertama ruas kanan pada Persamaan (2.11) 
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Ambil       maka      , sehingga 
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Bagian kedua ruas kanan dari Persamaan (2.11) 
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jadi, dari Persamaan (2.12) dan (2.13) diperoleh: 

                   
             

    
     
             

      
           

     
     

            
    

     
     

Ambil       maka      , sehingga terbukti bahwa: 

                
        

   
      

Kewajiban aktuaria dirumuskan sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 72): 

                      
        

     
   

              
    

                 (2.14) 

C. Manfaat Pensiun 

Manfaat pensiun yang dibagikan kepada peserta program dana pensiun secara sekaligus ketika sudah 

memasuki usia pensiun adalah sebesar: 

             
       

                       (2.15) 

D. Pengukuran Kesalahan Prediksi 

Pengukuran kesalahan prediksi digunakan untuk membandingkan antara penghitungan iuran dan 

manfaat pensiun yang dilakukan PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta dengan penghitungan 

menggunakan metode projected unit credit dan individual level premium. Persentase kesalahan yang 

disebut juga MAPE (Mean Absolute Percentage Error) merupakan rata-rata dari seluruh persentase 

kesalahan antara data aktual dengan data prediksi. MAPE mengindikasikan seberapa besar kesalahan 
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dalam memprediksi ketepatan metode yang digunakan dibandingkan dengan nilai aktualnya. MAPE dapat 

dihitung dengan persamaan berikut (Hanke, 2005: 79): 

     
 

 
 

        

  
  

                                 (2.16) 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Tabel Mortalita Indonesia II dengan 

bunga 10%, proporsi gaji untuk manfaat pensiun sebesar 4,75% per bulan dari gaji pokok (sesuai dengan 

Iuran Wajib Pegawai), kenaikan gaji peserta pensiun 6% setiap 2 tahun sekali dengan skala gaji sebagai 

akibat usia masuk kerja dan anuitas hidup awal seumur hidup yang sudah disesuaikan dengan PT Taspen 

(Persero) Cabang Yogyakarta.  

A. Metode Projected Unit Credit  

Metode projected unit credit merupakan metode pembebanan aktuaria yang menekankan pendanaan 

pada tahun   atas manfaat pensiun yang menjadi hak peserta. Manfaat pensiun peserta yang berusia   

pada metode projected unit credit dihitung berdasarkan manfaat pensiun yang akan datang pada usia 

pensiun normal r. Manfaat pensiun pada usia pensiun normal dibagi dengan total masa kerja kemudian 

dialokasikan ke setiap tahun selama masa kerja (Bowers, 1997: 3).  

Metode projected unit credit dibedakan menjadi dua yaitu projected unit credit constant dollar dan 

projected unit credit constant percent. 

1. Projected Unit Credit Constant Dollar 

Iuran pensiun yang dihitung menggunakan metode projected unit credit constant dollar dirumuskan 

sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 85):  

      
  

   
            

       
 

   
       

       (3.1) 

Kewajiban aktuaria yang dihitung menggunakan metode projected unit credit constant dollar 

dirumuskan sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 74):  

      
   

   
              

     
   

   
       

       (3.2) 

2. Projected Unit Credit Constant Percent 

Iuran pensiun yang dihitung menggunakan metode projected unit credit constant percent dirumuskan 

sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 8574):  

      
  

   
            

      
 

   
       

        (3.3) 

Kewajiban aktuaria yang dihitung menggunakan metode projected unit credit constant percent 

dirumuskan sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 74):  

      
   

   
              

     
   

   
       

        (3.4) 

B. Metode Individual Level Premium 

Metode individual level premium adalah cara penghitungan pembebanan aktuaria yang 

mengalokasikan nilai sekarang manfaat pensiun secara merata pada setiap tahun masa kerja, yaitu sejak 

tanggal penghitungan aktuaria hingga usia pensiun normal. Kenaikan gaji akan memicu kenaikan iuran 

pensiun sesuai dengan masa kerja yang dicapai. Metode tersebut menggunakan asumsi kenaikan gaji 

dengan besar anuitas yang telah ditentukan berdasarkan masa kerja yang akan datang (Farrimond, 1999: 

355). 

Penghitungan iuran pensiun dengan metode individual level premium saat peserta berusia x tahun 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Farrimond, 1999: 355): 

     
            

  
   

  
   

   
              (3.5) 

Kewajiban aktuaria yang dihitung menggunakan metode individual level premium yaitu besarnya nilai 

sekarang manfaat pensiun dikurangi besarnya nilai sekarang iuran pensiun. Kewajiban aktuaria dari 

metode individual level premium adalah sebagai berikut (Winklevoss, 1993: 81): 

                  
           

                      
      

  
   

    
   

  
       (3.6) 

C. Program Pensiun PT Taspen (Persero) 

Formula manfaat pensiun pada PT Taspen (Persero) terdapat pada Tabel 1 berikut ini (Taspen, 2014): 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MT 128 

 

TABEL 1. FORMULA MANFAAT PENSIUN PT TASPEN (PERSERO) 

Uraian Formula 

Besar 

Manfaat 

Pensiun (0,6 x MI1 x P1) + (0,6 x MI2 x (P2 - P1)) 

Meninggal (0,6 x Y1 x P1) + (0,6 x Y2 x (P2 - P1) 

Keluar (F1 x P1) + (F2 x (P2 – P1)) 

Manfaat 

Asuransi 

Kematian 

Peserta Pribadi Meninggal 2(1 + 0,1B/12)P2 

Isteri/Suami Meninggal 1,5(1+0,1C/12)P2 

Anak Meninggal 0,75(1+0,1C/12)P2 

Dasar Hukum: 

KMK Nomor 478/KMK.06/2002 Tanggal 19 Nopember 2002 dan Nomor 500/KMK.06/2004 Tanggal 19 

Oktober 2004. 

D. Contoh Penghitungan 

Seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki dengan golongan 4B, mulai menjadi peserta pada usia 20 

tahun 2 bulan            dan mulai terhitung pensiun pada tanggal 01 Nopember 2015 dengan usia 60 

tahun 1 bulan           . Gaji pokok pada tahun pertama      yang diterima dalam satu bulan adalah 

Rp 642.300. Proporsi gaji yang dipersiapkan untuk manfaat pensiun sebesar 4,75%            per 

bulan dari gaji pokok sesuai dengan Iuran Wajib Pegawai (IWP) pada program dana pensiun PT Taspen 

(Persero) tingkat kenaikan gaji sebesar 6% (i = 6%) per dua tahun masa kerja (sesuai dengan kenaikan 

gaji golongan PNS), dan skala gaji yang terdapat pada Tabel 2. Akan dihitung iuran pensiun, kewajiban 

aktuaria, dan manfaat pensiun menggunakan metode projected unit credit  dan individual level premium.  

Penyelesaian:  

Penghitungan pembiayaan pensiun baik metode projected unit credit  maupun individual level premium, 

didasarkan pada tabel mortalita pada dan tabel penghitungan. Kemudian, dalam penghitungan 

pembiayaan pensiun pada penelitian ini dihitung manfaat pensiun normal yang menggunakan dengan gaji 

selama bekerja. Langkah-langkah penyelesaian masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai akumulasi dari gaji awal. 

Nilai akumulasi dari gaji awal sebesar Rp 642.300 dengan tingkat kenaikan gaji sebesar 6% per 

dua tahun masa kerja (sesuai dengan kenaikan gaji golongan PNS) dan skala gaji pada Tabel 2. 

Penghitungan besar gaji tahun pertama dengan masa kerja 0      seorang peserta program dana 

pensiun dengan gaji awal sebesar Rp 642.300 sesuai dengan Persamaan (2.1) adalah sebagai berikut: 

Gaji untuk tahun pertama yaitu: 

               
 

 
                   

Gaji untuk tahun kerja kedua yaitu: 

              
     

 
                     

Kemudian, dihitung gaji setiap tahun sampai usia pensiun. Sedangkan, untuk akumulasi gaji 

peserta dari usia masuk (y) 20 tahun 2 bulan sampai usia pensiun (r) 60 tahun 1 bulan dengan masa 

kerja selama 39 tahun 11 bulan adalah sebesar: 

                
                                

               .  

2. Menghitung proporsi gaji yang dialokasikan untuk manfaat pensiun. 

Setelah menghitung nilai akumulasi gaji selama bekerja, dihitung besar proporsi gaji yang 

dialokasikan untuk manfaat pensiun. Besarnya proporsi gaji selama bekerja adalah sebagai berikut: 

                                      . 

3. Menghitung besar iuran pensiun masing-masing metode. 

a. Metode projected unit credit 

i. Constant dollar 

Besarnya iuran peserta program dana pensiun pada tahun pertama dengan gaji awal sebesar 

Rp         menggunakan metode projected unit credit constant dollar sesuai dengan 

Persamaan (3.1) adalah sebagai berikut: 
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ii. Constant percent 

Besar iuran peserta program dana pensiun yang dihitung menggunakan metode projected 
unit credit constant percent menggunakan tabel gaji pada tahun ke x masa kerja. Sehingga, 

besar iuran pada tahun pertama dengan gaji awal sebesar Rp         sesuai dengan 

Persamaan (3.3) adalah sebagai berikut: 

          
   

   
   

   
               

                    

      
        

           
             

               
        

                                                    
b. Metode individual level premium 

Penghitungan besarnya iuran pensiun dengan metode individual level premium dengan gaji 

awal Rp         pada tahun pertama sesuai dengan Persamaan (3.5) adalah sebagai berikut: 

      
               

   
   

   
   

    
               

        
         

            
              

                
        

                                          .  
4. Menghitung kewajiban aktuaria masing-masing metode. 

a. Metode projected unit credit 

i. Constant dollar 

Penghitungan kewajiban aktuaria pada usia   untuk tahun pertama bekerja sesuai dengan 

Persamaan (3.2) adalah sebagai berikut: 

              

             
      

   
                        .   

ii. Constant percent 

Sedangkan, untuk menghitung kewajiban aktuaria menggunakan metode projected unit 

credit constant percent pada tahun pertama sesuai dengan Persamaan (3.4) adalah sebagai 

berikut: 

       
   

   
      

   
      

         
                 

b. Individual Level Premium 

Kewajiban aktuaria yang dihitung menggunakan metode individual level premium dengan gaji 

awal Rp         sesuai dengan Persamaan (3.6) adalah sebesar: 

                   
   

      
                

       
       

   
                

5. Menghitung manfaat pensiun masing-masing metode. 

Manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta sekaligus ketika memasuki usia pensiun adalah 

20% dari selisih kewajiban aktuaria dan iuran pensiun sesuai dengan pengeluaran PT Taspen (Persero) 

untuk pembiayaan pensiun. Kemudian, 80% dari selisih kewajiban aktuaria dan iuran pensiun akan 

dibagikan setiap bulan. Penghitungan manfaat pensiun masing-masing metode akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Metode projected unit credit 

i. Constant dollar 

Penghitungan manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta program dana pensiun 

menggunakan metode projected unit credit constant dollar adalah sebagai berikut: 

                      
        

    
                           

ii. Constant percent 

Penghitungan manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta program dana pension 
menggunakan metode projected unit credit constant percent adalah sebagai berikut: 

                            
        

                           
b. Metode individual level premium 

Penghitungan manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta program dana pensiun 

menggunakan metode individual level premium adalah sebagai berikut: 

                      
         

    
                              

E. Perbandingan Penghitungan Dana Pensiun 

Hasil perbandingan penghitungan dana pensiun disajikan pada Tabel 2. 
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TABEL 2. HASIL PENGHITUNGAN MAPE MANFAAT DAN IURAN MASING-MASING METODE 

Perbedaan 
Projected Unit Credit Individual Level 

Premium Constant Dollar Constant Percent 

Manfaat 14,52% 14,82% 11,43% 

Iuran 10,93% 56,67% 7,78% 

Dari Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode individual level premium merupakan metode 
yang paling mendekati dengan penghitungan PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah penghitungan pembiayaan pensiun yaitu: 

a. Menghitung nilai akumulasi dari gaji awal. 

b. Menghitung proporsi gaji yang dialokasikan untuk manfaat pensiun. 

c. Menghitung besar iuran pensiun masing-masing metode. 

d. Menghitung kewajiban aktuaria masing-masing metode. 

e. Menghitung manfaat pensiun masing-masing metode. 

2. Hasil perbandingan nilai MAPE dari kedua metode yang dibandingkan dengan penghitungan PT 

Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta didapatkan hasil seperti berikut: 

a. Penghitungan manfaat pensiun yang paling mendekati dengan PT Taspen (Persero) Cabang 

Yogyakarta adalah metode individual level premium dengan MAPE sebesar 11,43%. 

b. Penghitungan iuran pensiun yang paling mendekati dengan PT Taspen (Persero) Cabang 

Yogyakarta adalah metode individual level premium dengan MAPE sebesar 7,78%. 

B. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi perusahaan yang akan menjalankan 

program dana pensiun dan dapat mempermudah masyarakat dalam menghitung manfaat, iuran pensiun, 

dan kewajiban aktuaria. Meskipun demikian, perlu dilakukan pendampingan aktuaris dalam penghitungan 

dana pensiun. Untuk meningkatkan keakuratan metode pendanaan pensiun dapat mempertimbangkan 

beberapa hal berikut ini: 

1. Menggunakan gaji n tahun terakhir. 

2. Manfaat pensiun akibat kematian, dipercepat, dan kecacatan. 

3. Proporsi gaji yang digunakan untuk manfaat tidak hanya 4,75%. 

4. Kenaikan gaji pegawai tidak hanya 6% per dua tahun. 

5. Memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap prediksi dana pensiun suatu perusahaan seperti 

jabatan, tunjangan, inflasi, produktivitas perusahaan dan lain sebagainya. 
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