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ABSTRACT

This article discusses the premium of life insurance of the last survivor status with
life appourtunity using Gompertz distribution. In this article, insurance clients are
limited to only two persons who are x and y years old with the premium paid
until the last death of the insurance clients. In life insurance of the last survivor the
premium is determined by associated with individual life insurance and life insurance
joint life. The annual premium of life insurance of the last suevivor is obtained by
determining the present value of annuity and single premium. From this study is
obtained that the premium of life insurance of the last survivor obtained is smaller
than the premium of life insurance joint life.

Keywords: Gompertz distribution, life annuity, the last survivor status, joint life
status, premium

ABSTRAK

Artikel ini membahas premi asuransi jiwa last survivor dengan peluang hidup
menggunakan distribusi Gompertz. Dalam artikel ini, peserta asuransi dibatasi
hanya untuk dua orang yang berusia x dan y tahun dengan premi dibayarkan
hingga kematian terakhir dari pesertanya. Dalam asuransi jiwa last survivor
perhitungan preminya berkaitan dengan asuransi jiwa perorangan dan asuransi
jiwa joint life. Premi tahunan asuransi jiwa last survivor diperoleh dengan
menentukan nilai tunai anuitas hidup dan premi tunggalnya. Dari hasil ini
diperoleh bahwa diperoleh premi asuransi jiwa last survivor lebih kecil daripada
premi asuransi jiwa joint life.

Kata kunci: Distribusi Gompertz, anuitas hidup, status last survivor, status joint
life, premi
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1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa adalah usaha kerjasama dari sejumlah orang yang sepakat
memikul kesulitan keuangan bila terjadi musibah terhadap salah satu
anggotanya, misalnya meninggal, kecelakaan, cacat dan lain-lain. Asuransi
terbagi atas dua, yaitu asuransi berdasarkan waktu pertanggungan dan
asuransi berdasarkan jumlah tertanggung. Berdasarkan jumlah tertanggungnya
asuransi jiwa terbagi atas dua, yaitu asuransi jiwa joint life dan asuransi jiwa last
survivor. David [3, h. 144] menjelaskan bahwa asuransi jiwa joint life
merupakan asuransi jiwa yang menanggung dua jiwa atau lebih dimana preminya
dibayarkan sampai kematian pertama. Bowers et al. [2, h. 268] menjelaskan bahwa
asuransi jiwa last survivor merupakan asuransi jiwa yang menanggung dua jiwa
atau lebih dimana preminya dibayarkan sampai kematian terakhir.

Berdasarkan waktu pertanggungan, asuransi terbagi menjadi tiga yaitu asuransi
jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa dwiguna. Futami
[6, h. 82] menjelaskan bahwa asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi apabila
pemegang polis mulai dari disetujuinya kontrak asuransi sampai dengan jangka
waktu tertentu meninggal, maka akan dibayarkan sejumlah uang pertanggungan.
Futami [6, h. 69] menjelaskan bahwa premi tunggal adalah pembayaran premi
asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak
ada pembayaran lagi. Apabila besarnya pembayaran tiap tahunnya sama disebut
premi tahunan.

Dickson et al. [4, h. 108] menjelaskan bahwa Pembayaran yang dilakukan
selama seseorang masih hidup disebut anuitas seumur hidup (whole life annuity).
Matvejevs [8, h. 547] menjelaskan bahwa minat terbesar terhadap asuransi
perorangan menunjukkan kepada orang-orang setelah usia 40-45 tahun, ketika
tingkat premi asuransi sangat tinggi banyak orang tidak bisa membeli dua polis
sekaligus. Distribusi Gompertz merupakan suatu asumsi yang pada
dasarnya digunakan untuk menentukan percepatan mortalita dan menentukan
besarnya peluang hidup [4].

Artikel ini membahas tentang premi asuransi jiwa last survivor dengan distribusi
Gompertz untuk status gabungan. Asuransi jiwa last survivor merupakan salah satu
jenis asuransi jiwa gabungan, dalam hal ini tertanggung dibatasi hanya untuk dua
orang dalam sat polis yang berusia x dan y tahun, dimana preminya dibayarkan
sampai kematian terakhir dari tertanggung.

2. FUNGSI SURVIVAL DAN DISTRIBUSI GOMPERTZ

Fungsi survival digunakan untuk menentukan peluang hidup dan peluang
meninggal dari peserta asuransi yang berkaitan dengan usia seseorang yang
dianggap sebagai variabel random kontinu X.

Definisi 1 [9, h. 86] Fungsi f(x) adalah fungsi kepadatan peluang dari
variabel random X jika dan hanya jika memenuhi:
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a. f(x) ≥ 0, dengan x ∈ R,

b.
∫∞
−∞ f(x)dx = 1,

c. P [a < X < b] =
∫ b

a
f(x)dx.

Terdapat sebuah fungsi F (x) untuk setiap fungsi kepadatan peluang f(x) yang
disebut dengan fungsi distribusi kumulatif. Misalkan X suatu variabel random
kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari variabel random kontinu X
didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 2 [1, h. 58] Fungsi distribusi kumulatif dari variabel random X dengan
fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (X) = P(X ≤ x) =

∫ ∞

−∞
f(t)dt, −∞ < x < ∞.

Fungsi survival adalah fungsi kehidupan seseorang yang berusia x tahun
bertahan hidup hingga t tahun berikutnya. Usia berkaitan dengan waktu, sehingga
akan dipandang sebagai variabel random T (x). Fungsi survival dari variabel
random T (x) sebagai berikut:

ST (x)(t) = P(T (x) > t). (1)

Untuk fungsi distribusi kumulatif variabel random T (x) sebagai berikut:

FT (x)(t) = P(T (x) ≤ t), (2)

Hubungan fungsi survival dengan fungsi distribusi kumulatif untuk variabel
random T (x) sebagai berikut:

ST (x)(t) = 1− FT (x)(t). (3)

Bowers et al. [2, h. 53] menjelaskan hubungan antara peluang hidup dan peluang
meninggal untuk seseorang yang berusia x tahun sampai t tahun dinyatakan sebagai
berikut:

tpx = 1− tqx, (4)

Dickson et al. [4, h. 42] menjelaskan bahwa misalkan x merupakan usia peserta
asuransi jiwa yang dinyatakan dalam tahun dan lx merupakan jumlah peserta
asuransi jiwa yang berusia x tahun, maka peluang hidup peserta asuransi jiwa
yang berusia x tahun dan bertahan hidup hingga x + t tahun dapat dinyatakan
sebagai berikut:

tpx =
lx+t

lx
, (5)

Bowers et al. [2, h. 53] menjelaskan bahwa seseorang yang berusia x tahun
akan bertahan sampai t tahun dan akan meninggal pada u tahun berikutnya.
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Dapat dinyatakan sebagai seseorang yang berusia x tahun akan meninggal pada
umur antara (x+ t) tahun sampai (x+ t+ u) tahun dapat dinyatakan dengan

t|uqx = tpx − t+upx. (6)

Pada asuransi jiwa untuk status gabungan, Bowers et al. [2, h. 263] menjelaskan
bahwa variabel random T (x) dan T (y) untuk sisa umur seseorang yang berusia x dan
y dalam jangka waktu t tahun dan fungsi distribusi kumulatif dinyatakan dengan

FT (t) = 1− ST (x)T (y)(t, t). (7)

Fungsi ST (x)T (y)(t, t) menyatakan peluang hidup gabungan dari seseorang yang
berusia x dan y tahun dan bertahan hidup hingga t tahun yang akan datang. Fungsi
survival dinyatakan dengan

ST (x)T (y)(t, t) = tpxy. (8)

Peluang hidup untuk status gabungan untuk seseorang yang berusia x dan y
tahun akan hidup hingga t tahun yang akan datang dunyatakan dengan

tpxy = tpx tpy. (9)

Untuk menentukan anuitas hidup dan perhitungan yang berhubungan dengan
premi pada asuransi jiwa dapat digunakan beberapa distribusi. Pada artikel ini
distribusi yang digunakan penulis adalah distribusi Gompertz. Pada tahun 1825
Gompertz memperkenalkan hukum mortalita dengan percepatan mortalita untuk
peserta asuransi yang berusia x tahun dinyatakan dalam Finan [5, h. 171] sebagai
berikut:

µx = Bcx, B > 0, c > 1, x ≥ 0,

dan setelah s tahun kemudian, yaitu ketika usia peserta asuransi (x+s) tahun, maka
percepatan mortalita dinyatakan dengan

µx+s = Bcx+s, (10)

dengan B dan c menyatakan konstanta Gompertz. Besarnya konstanta Gompertz
dapat dicari menggunakan Definisi 1.

Definisi 3 [10, h. 170] G(x|µ, σ) dengan rata-rata µ dan standar deviasi σ
dinyatakan sebagai berikut:

G(x|µ, σ) = W

(
x− a

b

)
,

dengan W (x) = 1− e−ex dan konstanta a dan b memenuhi

σ =
π√
6
b dan µ = a− bγ. (11)
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G(x|µ, σ) dinamai distribusi Gompertz karena

G(x|µ, σ) = 1− gc
x

,

dengan

g = e−e
−a
b dan c = e

1
b . (12)

Persamaan (12) merupakan persamaan yang menyatakan distribusi Gompertz
dan digunakan untuk menentukan peluang hidup. Hubungan antara peluang hidup
dan percepatan mortalita adalah sebagai berikut

tpx = e−
∫ t
0 µx+sds. (13)

Berdasarkan persamaan (10) dan (13), peluang peserta asuransi yang berusia x
tahun akan hidup hingga t tahun kemudian dengan distribusi Gompertz dinyatakan
sebagai berikut:

tpx = gc
x(ct−1), (14)

dan peluang peserta asuransi yang berusia y tahun akan hidup hingga t tahun
kemudian dengan distribusi Gompertz dinyatakan sebagai berikut:

tpy = gc
y(ct−1). (15)

Peluang hidup gabungan untuk peserta asuransi yang berusia x dan y tahun
akan bertahan hidup hingga t tahun berikutnya dinyatakan dalam Bowers et al. [2,
h. 263] sebagai berikut:

tpxy = tpx tpy. (16)

Dengan mensubstitusikan persamaan (14) dan persamaan (15) ke dalam
persamaan (16) diperoleh

tpxy = g(c
x+cy)(ct−1). (17)

3. PREMI ASURANSI JIWA LAST SURVIVOR DENGAN
DISTRIBUSI GOMPERTZ UNTUK STATUS GABUNGAN

Anuitas merupakan suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang dilakukan setiap
selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan [6, h. 9]. Pada artikel ini
membahas anuitas hidup berjangka. Dalam perhitungan anuitas hidup dipengaruhi
oleh tingkat bunga yang dinotasikan dengan i. Pada bunga majemuk terdapat fungsi
v yang disebut dengan faktor diskon dinyatakan dengan v = 1/(1+i). Faktor diskon
merupakan nilai sekarang dari pembayaran 1 satuan pembayaran yang dilakukan 1
tahun kemudian dinyatakan dengan d = 1− v.

Dickson et al. [4, h. 112] menjelaskan nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
dari peserta asuransi yang berusia x tahun dalam jangka waktu n tahun dengan
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besar pembayaran 1 satuan dirumuskan sebagai berikut:

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx. (18)

Dengan mensubstitusikan persamaan (14) ke dalam persamaan (18) diperoleh
nilai tunai anuitas awal berjangka untuk seseorang yang berusia x tahun berdasarkan
distribusi Gompertz, yaitu

äx:n| =
n−1∑
t=0

vtgc
x(ct−1). (19)

untuk nilai tunai anuitas awal berjangka untuk seseorang yang berusia y tahun
berdasarkan distribusi Gompertz, yaitu

äy:n| =
n−1∑
t=0

vtgc
y(ct−1). (20)

Selanjutnya, nilai tunai anuitas awal berjangka untuk seseorang yang berusia x
dan y tahun dirumuskan sebagai berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (21)

Dengan mensubstitusikan persamaan (17) ke dalam persamaan (21) diperoleh
nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk status hidup gabungan dari peserta
asuransi jiwa yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran 1 satuan dan jangka
waktu anuitas selama n tahun menggunakan distribusi Gompertz adalah

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vtg(c
x+cy)(ct−1). (22)

Finan [5, h. 597] menjelaskan bahwa untuk x dan y status last survivor berlanjut
selama salah satu masih hidup. Dengan demikian, status berakhir ketika keduanya
meninggal dunia. Peluang hidup untuk status last survivor dinyatakan sebagai
berikut:

tpxy = tpx + tpy − tpxy, (23)

Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka n tahun status last survivor untuk
peserta asuransi yang berusia x dan y tahun dinyatakan sebagai berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (24)

Dengan mensubstitusikan persamaan (23) ke dalam persamaan (24) diperoleh
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sebagai berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpx + tpy − tpxy. (25)

Dengan mensubstitusikan persamaan (14), persamaan (15) dan persamaan (17)
ke dalam persamaan (25) diperoleh sebagai berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vt(gc
x(ct−1) + gc

y(ct−1) − g(c
x+cy)(ct−1)). (26)

Dengan mensubstitusikan persamaan (17) ke dalam persamaan (21) diperoleh
nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk status hidup gabungan dari peserta
asuransi jiwa yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran sebesar 1 satuan dan
jangka waktu anuitas selama n tahun berdasarkan distribusi Gompertz adalah

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vtg(c
x+cy)(ct−1). (27)

Dalam menentukan besarnya premi asuransi jiwa last survivor diperlukan premi
tunggal asuransi jiwa last survivor berjangka dan anuitas hidup awal berjangka
status last survivor dan premi tunggal asuransi jiwa joint life. Futami [7, h. 74]
menjelaskan bahwa Premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk status joint life
dari peserta yang berusia x dan y tahun dengan masa pertanggungan selama n
tahun dan uang pertanggungan sebesar 1 satuan yaitu

A1
x̂y:n| =

(
n−1∑
t=0

vt+1
t|qxy

)
, (28)

dengan t|qxy merupakan peluang peserta asuransi yang berusia x dan y tahun akan
hidup sampai t tahun dan kemudian meninggal dalam 1 tahun berikutnya dinyatakan
dengan

t|qxy = tpxy − t+1pxy. (29)

Dengan mensubstitusikan persamaan (29) ke dalam persamaan (28) berdasarkan
distribusi Gompertz diperoleh

A1
x̂y:n| = 1− d

n−1∑
t=0

vtg(c
x+cy)(ct−1) − vnnpxy. (30)

Futami [7, h. 75] menjelaskan bahwa premi tahunan asuransi jiwa joint life dari
peserta yang berusia x dan y tahun dengan masa pertanggungan selama n tahun
dinyatakan dengan

Px̂y:n| =
A1

x̂y:n|

äxy:n|
. (31)
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Dengan mensubstitusikan persamaan (27) dan persamaan (30) ke dalam
persamaan (31) diperoleh premi tahunan asuransi jiwa joint life dari peserta yang
berusia x dan y tahun dengan masa pertanggungan n tahun berdasarkan distribusi
Gompertz sebagai berikut:

Px̂y:n| =
1− d

∑n−1
t=0 vtg(c

x+cy)(ct−1) − vnnpxy∑n−1
t=0 vtg(cx+cy)(ct−1)

. (32)

Premi tunggal asuransi jiwa last survivor berjangka dari peserta asuransi yang
berusia x dan y tahun dengan masa pertanggungan asuransi selama n tahun.

A1
xy:n| =

(
n−1∑
t=0

vt+1
t|qxy

)
, (33)

Dengan mensubstitusikan persamaan (23) dan persamaan (29) ke dalam
persamaan (28) dinyatakan dengan

A1
xy:n| = A1

x:n| + A1
y:n| − A1

x̂y:n|. (34)

Premi tahunan merupakan premi yang dibayarkan setiap tahun oleh peserta
asuransi. premi tahunan asuransi jiwa last survivor dengan masa pertanggungan
selama n tahun dinyatakan dengan

Pxy:n| =
A1

xy:n|

axy:n|
. (35)

Contoh 1 Seorang pengusaha yang berusia 45 tahun dan istrinya berusia 40
tahun ingin mengikuti program asuransi jiwa. Premi akan dibayarkan setiap awal
tahun dengan masa pertanggungan selama 15 tahun dan uang pertanggungan
sebesar Rp100.000.000. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 0,05, akan
ditentukan besarnya premi tahunan dengan distribusi Gompertz jika

(i) Suami istri tersebut mengikuti asuransi jiwa joint life,

(ii) Suami istri tersebut mengikuti asuransi jiwa last survivor.

Dari persoalan di atas diketahui x = 45, y = 40, n = 15, R = Rp100.000.000.
Dengan menggunakan Definisi 3 ditentukan konstanta Gompertz untuk Tabel

Mortalita Indonesia (TMI) pria dan wanita pada tahun 2011, terlebih dahulu
ditentukan σ dan µ dengan menggunakan program Excel diperoleh σ = 32, 47563189
dan µ = 55, 5. Dengan mensubsitusikan nilai σ ke dalam persamaan (11) maka
diperoleh konstanta b = 25, 33399 dan mensubstitusikan nilai µ dan bmaka diperoleh
konstanta a = 70, 123184.

Selanjutnya mensubstitusikan nilai a dan b ke dalam persamaan (12) maka
diperoleh g = 0, 93914 dan c = 1, 0402620588. Untuk tingkat bunga 0,05, diperoleh
faktor diskon v = 0, 952381 dan d = 0, 047619.
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(i) Suami istri tersebut mengikuti asuransi jiwa joint life,
Premi tahunan asuransi jiwa joint life dari suami dan istri tersebut
berdasarkan persamaan (32) diperoleh

P4̂5:40:15| = Rp1.718.308, 17.

Jadi premi yang harus dibayar oleh suami istri tersebut setiap tahun jika
mereka mengikuti program asuransi jiwa joint life adalah Rp1.718.308,17.

(ii) Suami istri tersebut mengikuti asuransi jiwa last survivor.
Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dari suami dan istri tersebut dengan
menggunakan persamaan (34) diperoleh

P45:40:15| = Rp78.840, 76.

Jadi premi yang harus dibayar oleh suami istri tersebut setiap tahun jika
mereka mengikuti asuransi jiwa untuk status last survivor adalah
Rp78.840,76.

Premi tahunan asuransi jiwa joint life untuk peserta asuransi yang berusia x
dan y tahun dengan masa pertanggungan selama n tahun yang disimbolkan
dengan Px̂y:n|. Sedangkan premi tahunan asuransi jiwa last survivor untuk peserta
asuransi yang berusia x dan y tahun dengan masa pertanggungan selama n tahun
yang disimbolkan dengan Pxy:n|. Semakin tinggi usia masuk menjadi peserta
asuransi, semakin besar premi yang harus dibayarkan dan semakin lama jangka
waktu pertanggungan, premi yang dibayarkan akan semakin besar. Premi tahunan
asuransi jiwa joint life lebih besar dari premi tahunan asuransi jiwa last survivor.
Karena premi asuransi jiwa joint life pembayaran akan berhenti ketika peserta
asuransi meninggal pertama, sedangkan premi tahunan asuransi jiwa last survivor
pembayaran tetap berlanjut sampai kematian terakhir. Oleh karena itu
pembayaran premi tahunan asuransi jiwa joint life jauh lebih besar dari premi
tahunan asuransi jiwa last survivor. Selanjutnya pembayaran premi akan lebih
besar ketika usia suami lebih tinggi dari usia istri dibandingkan dengan
pembayaran premi ketika usia istri lebih tinggi dari usia suami. Untuk melihat
perdandingan dapat dilihat pada Tabel 1.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
besarnya premi tergantung pada masa pertanggungan, tingkat bunga dan tinggi
usia. Semakin tinggi usia masuk menjadi peserta asuransi, semakin kecil peluang
hidupnya sehingga premi yang dibayarkan lebih besar. Besarnya peluang hidup
berdasarkan distribusi Gompertz bergantung pada besarnya konstanta distribusi
Gompertz. Premi tahunan asuransi jiwa joint life lebih besar dari premi tahunan
asuransi jiwa last survivor. Selanjutnya pembayaran premi akan lebih besar ketika
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Tabel 1: Premi Tahunan Peserta Asuransi Jiwa Joint Life dan Asuransi Jiwa Last
Survivor.

x(suami) y(istri) Px̂y:5| Pxy:5| Px̂y:10| Pxy:10| Px̂y:15| Pxy:15|
45 45 835.944,53 10.042,45 1.388.628,55 43.421,13 1.962.726,04 104.753,23

45 44 807.750,21 9.417,59 1.344.513,60 40.884,90 1.908.568,61 99.249,40

45 43 782.162,50 8.964,50 1.304.341,10 38.809,40 1.856.343,30 94.317,50

45 42 759.253,29 8.319,82 1.268.663,14 36.434,04 1.807.789,80 88.901,66

45 41 738.155,16 7.887,29 1.235.841,50 34.467,10 1.761.457,78 84.093,11

45 40 718.996,40 5.658,64 1.205.805,94 35.012,13 1.718.308,17 78.840,76

44 45 789.755,14 9.343,64 1.323.803,00 40.795,59 1.889.070,92 99.183,30

43 45 749.018,15 8.833,90 1.264.056,50 37.782,12 1.818.568,23 94.200,80

42 45 713.804,18 8.668,01 1.210.522,05 36.087,69 1.753.120,71 88.758,67

41 45 682.958,52 7.649,52 1.162.235,78 34.011,26 1.691.144,36 83.927,60

40 45 655.483,98 5.357,03 1.118.902,01 31.123,71 1.633.119,11 78.611,00
Keterangan: Px̂y:n|= Joint Life Pxy:n|= Last Survivor

usia suami lebih tinggi dari usia istri dibandingkan dengan pembayaran premi
ketika usia istri lebih tinggi dari usia suami.

Ucapan Terimakasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dra. Hasriati,
M.Si dan anonymous reviewer yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga
dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam membimbing penulis
menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. J. Bain and M. Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical
Statistics, Duxbury Thomson Learning, Belmont, California, 1991.

[2] N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C.Hickman, D. A. Jones, and C. J. Nesbitt,
Eigenvalue Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, United
State of America, 1997.

[3] S. David Promislow, Fundamentals of Actuarial Mathematics, Third Edition,
John Wiley and Sons, Hoboken, USA, 2015.

[4] D. C. M. Dickson, M. R. Hardy, and H. R. Waters, Actuarial Mathematics for
Life Contingent Risks, Cambridge University Press, New York, 2009.

[5] M. B. Finan, A Reading of the Theory of Life Contingency Models, Lecture
Notes, Arkansas Tech University, Russellvile, 2001.

[6] T. Futami, Matematika Asuransi Jiwa Bagian I, Terj dari Seimei Hoken
Sugaku, jokan (92 Revision), oleh Herliyanto, Gatot. Penerbit Incoportared
Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center, Tokyo, 1993.

10



[7] T. Futami, Matematika Asuransi Jiwa Bagian II, Terj dari Seimei Hoken
Sugaku, jokan (92 Revision), oleh Herliyanto, Gatot. Penerbit Incoportared
Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center, Tokyo, 1994.

[8] A. Matvejevs and A. Matvejevs, Insurance models for joint life and last survivor
benefit, Informatica, 12 (2001), 547-558.

[9] R. E. Walpole, R. H. Mayers, and Y. Keying, Probability and Statistics for
Engineers and Scientists, Eighth Edition, Pearson Education International,
Upper Saddle River, 2007.

[10] W. J. Willemse and H. Koppelaar, Knowledge elicitation of gompertz law of
mortality, Scand, Actuarial J, 2 (2000), 168-179.

11


