
PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA CONTINGENT

BERDASARKAN ASUMSI BALDUCCI

REPOSITORY

OLEH

RIZKY BUDI ANTONO
NIM. 1503112370

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2020



PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA CONTINGENT
BERDASARKAN ASUMSI BALDUCCI

Rizky Budi Antono

Mahasiswa Program Studi S1 Matematika
Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Pekanbaru 28293

rbudiantono@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses Balducci assumptions on contingent term life insurance
premiums for two persons at the age x and y years old. Contingent life insurance is
an insurance whose payment are based on the sequence of the deceased insured. In
determining the order in which death is delayed, the compound contingent
function is used. In this article, net single premium contingent term life insurance,
annual contingent term life insurance premium and term life annuity are obtained
based on Balducci assumption, which is one of assuming a fractional age
assumption. The analysis produces that contingent term life insurance premium
value with Balducci assumption is smaller than contingent term life insurance
premium value without Balducci assumption.

Keywords: Balducci assumption, contingent term life insurance, Fractional age
assumtion, premium, term life annuity

ABSTRAK

Artikel ini membahas asumsi Balducci pada premi asuransi jiwa berjangka
contingent untuk dua peserta asuransi yang berusia x dan y tahun. Asuransi jiwa
contingent merupakan suatu asuransi dimana pembayaran uang pertanggungnya
berdasarkan urutan yang meninggal. Dalam menentukan urutan meninggal
tertunda digunakan compound contingent function. Di dalam artikel ini, premi
tunggal asuransi jiwa berjangka contingent, premi tahunan asuransi jiwa berjangka
contingent dan anuitas hidup berjangka diperoleh berdasarkan asumsi Balducci
yang merupakan salah satu asumsi a fractional age assumtions. Analisis ini
menghasilkan nilai premi asuransi jiwa berjangka contingent dengan asumsi
Balducci lebih kecil dibandingkan nilai premi asuransi jiwa berjangka contingent
tanpa asumsi Balducci.

Kata kunci: Asumsi Balducci, asuransi jiwa berjangka contingent, fractional age
assumtion, premi, anuitas hidup berjangka
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1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa merupakan suatu asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah
uang tertentu atas kematian tertanggung kepada ahli waris atau orang yang
berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi, sejumlah uang
yang dibayarkan kepada tertanggung tersebut berupa uang pertanggungan [3, h.
1]. Berdasarkan jangka waktu perlindungan asuransi jiwa di bagi tiga, yaitu
asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa dwiguna.
Asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi jiwa yang memberikan
perlindungan terhadap jiwa dalam jangka waktu tertentu [3, h. 4].

Asuransi jiwa yang berkembang di Indonesia ada dua yaitu asuransi jiwa
perorangan dan asuransi jiwa kelompok. Perbedaan antara kedua asuransi ini
terletak pada jumlah tertanggungnya. Salah satu bagian asuransi jiwa kelompok
adalah asuransi jiwa joint life, Asuransi jiwa joint life merupakan asuransi yang
menanggung dua jiwa atau lebih dimana uang pertanggungan dibayarkan apabila
salah seorang tertanggung meninggal dunia [6, h. 94]. Suatu asuransi joint life di
mana pembayaran uang pertanggungannya berdasarkan urutan yang meninggal
disebut asuransi jiwa contingent. Asuransi ini juga menggunakan compound
contingent function yaitu suatu fungsi yang mana peluang meninggal tertundanya
dinyatakan dalam urutan [8, h. 246].

Di dalam aktuaria, fractional age assumptions dapat digunakan untuk
menentukan berbagai perhitungan peluang hidup, percepatan mortalita, anuitas,
dan perhitungan premi, salah satunya adalah asumsi Balducci [7]. Asumsi
Balducci terdiri atas fungsi linier satu per banyaknya orang yang hidup pada usia
x+ t dalam t tahun [4, h. 264]. Selain mempunyai hak, perserta asuransi
mempunyai kewajiban kepada perusahaan asuransi untuk membayar premi. Premi
adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan
asuransi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pada artikel ini penulis
membahas tentang premi asuransi jiwa berjangka contingent berdasarkan asumsi
Balducci.

2. FUNGSI SURVIVAL, PERCEPATAN MORTALITA, DAN ASUMSI
BALDUCCI

Fungsi survival merupakan fungsi kehidupan seseorang yang berusia x tahun akan
bertahan hidup hingga t tahun yang akan datang. Fungsi survival digunakan
dalam menentukan peluang hidup dan peluang meninggal dari peserta asuransi
yang berkaitan dengan usia seseorang yang dianggap random kontinu X.

Definisi 1 [10, h. 86] Fungsi f(x) adalah fungsi kepadatan peluang dari x untuk
variabel random kontinu X, jika dan hanya jika memenuhi:

(i) f(x) ≥ 0, dengan x ∈ R,

(ii)
∫∞
−∞ f(x)dx = 1,
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(iii) Pr(a ≤ x ≤ b) =
∫ b

a
f(x)dx.

Terdapat sebuah fungsi F (x) yang disebut dengan fungsi distribusi kumulatif
untuk variabel random kontinu x, fungsi distribusi kumulatif dari variabel random
kontinu x didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 2 [1, h. 58] Fungsi distribusi kumulatif dari variable random X adalah

F (x) = Pr(X ≤ x).

Definisi 3 [10, h. 86] Fungsi distribusi kumulatif dari variable random X dengan
fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = Pr(X ≤ x) =
∫ x

−∞ f(t)dt.

Fungsi survival merupakan peluang seseorang hidup hingga x tahun dan X
merupakan suatu variabel random kontinu yang menyatakan waktu bertahan hidup
dari seseorang yang dinotasikan dengan S(x) [9, h. 1], fungsi survival dapat ditulis
sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x).

Dalam aktuaria misalkan T (x) merupakan variabel random kontinu untuk sisa
umur seseorang yang berusia x, dimana x ≥ 0 dan t menyatakan jangka waktu. Di
dalam Dickson et al. [3, h. 17] dijelaskan bahwa fungsi distribusi dari variabel
random kontinu Tx dinotasikan dengan FT (x)(t) dan dinyatakan sebagai berikut:

FT (x)(t) = Pr(T (x) ≤ t). (1)

Bowers et al. [2, h. 53] menjelaskan bahwa fungsi distribusi kumulatif dari
variabel random kontinu T (x) dapat dinyatakan dengan

FT (x)(t) =t qx. (2)

Fungsi FT (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun akan
meninggal t tahun kemudian, sehingga diperoleh hubungan fungsi survival dengan
fungsi distribusi yaitu

ST (x)(t) = 1− Pr(T (x) ≤ t), t ≥ 0. (3)

Selanjutnya, dengan mensubsitusikan persamaan (1) dan persamaan (2) ke
dalam persamaan (3) diperoleh fungsi survival untuk seseorang yang berusia x
sebagai berikut:

ST (x)(t) = 1−t qx. (4)

Fungsi ST (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun dapat
bertahan hidup hingga t tahun berikutnya dan di dalam ilmu aktuaria dapat
dinotasikan dengan tpx. Fungsi survival dinyatakan dengan

ST (x)(t) =t px. (5)

Futami [5, h. 30] menjelaskan bahwa hubungan antara peluang hidup dan
peluang meninggal dari seseorang yang berusia x dinyatakan dengan
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tpx + tqx = 1. (6)

Di dalam ilmu aktuaria terdapat juga istilah meninggal tertunda, dijelaskan
bahwa seseorang yang berusia x tahun bertahan hidup hingga t tahun dan
kemudian meninggal dalam 1 tahun berikutnya. Artinya seseorang yang berusia x
tersebut meninggal di antara usia x+ t dan x+ t+ 1 tahun dinyatakan dengan

t|qx = tpx − t+1px. Asuransi jiwa berdasarkan jumlah tertanggungnya terbagi atas
dua, yaitu asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa gabungan. Pada asuransi
jiwa untuk status gabungan, Bowers et al. [2, h. 263] menjelaskan bahwa variabel
random kontinu T (x) dan T (y) untuk sisa umur seseorang yang berusia x dan y
dalam jangka waktu t tahun dan fungsi distribusi kumulatif dinotasikan dengan
FT (xy)(t) dinyatakan sebagai berikut:

FT (xy)(t) = Pr(T (x), T (y) ≤ t). (7)

Peluang seseorang x dan y akan meninggal pada jangka waktu t tahun yang
akan datang dinotasikan dengan tqxy adalah

tqxy = FT (xy)(t). (8)

Fungsi FT (xy)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x dan y tahun akan
meninggal t tahun kemudian, sehingga diperoleh hubungan fungsi survival dengan
fungsi distribusi yaitu

ST (xy)(t) = 1− FT (xy)(t). (9)

Dengan mensubstitusikan persamaan (8) ke dalam persamaan (9) diperoleh
fungsi survival untuk seseorang yang berusia x dan y tahun yaitu

ST (xy)(t) = 1−t qxy. (10)

Fungsi ST (xy)(t) menyatakan peluang hidup gabungan dari seseorang yang
berusia x dan y tahun dapat bertahan hidup hingga t tahun yang akan datang, di
dalam aktuaria dapat dinotasikan dengan tpxy. Fungsi survival dinyatakan dengan

ST (xy)(t) = tpxy. (11)

Setiap peluang hidup dari peserta asuransi jiwa dipengaruhi oleh percepatan
mortalita (force of mortality). Percepatan mortalita merupakan laju tingkat
kematian dari seseorang yang berusia x, yang dinotasikan dengan µ(x).

µ(x) = − 1

lx

d

dx
lx. (12)

Dari persamaan (12) diperoleh percepatan mortalita untuk seseorang yang
berusia (x+ t) tahun sebagai berikut:

µ(x+ t) = − 1

lx+t

dlx+t

dt
. (13)

Peserta asuransi yang berusia x tahun bertahan hidup hingga t tahun dan akan
meninggal 1 tahun berikutnya, peluang meninggal tertunda dapat dinyatakan
dengan
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t|qx =

∫ t+1

t
spxµ(x+ s)ds. (14)

Untuk menentukan anuitas hidup dan perhitungan yang berhubungan dengan
premi pada asuransi jiwa dapat digunakan beberapa asumsi. Pada artikel ini asumsi
yang digunakan penulis adalah asumsi Balducci. Finan [4, h. 264] menjelaskan
bahwa asumsi Balducci terdiri atas fungsi linear 1/lx+t dalam waktu t dan lx+t

merupakan fungsi hiperbolik dapat dinyatakan sebagai berikut:

lx+t =
1

a+ b t
, (15)

apabila di dalam kasus ini, dimiliki:

a =
1

lx
, dan b =

1

lx+1

− 1

lx
, (16)

selanjutnya, peluang hidup seseorang yang berusia x tahun akan hidup hingga t
tahun berikutnya dengan asumsi Balducci berdasarkan persamaan (16) diperoleh

tpx =
px

1− (1− t)qx
. (17)

Peluang hidup seseorang yang berusia y tahun akan hidup hingga t tahun
berikutnya dengan asumsi Balducci berdasarkan persamaan (17) diperoleh

tpy =
py

1− (1− t)qy
. (18)

Selanjutnya, peluang meninggal dari peserta asuransi yang berusia x tahun dan
meninggal pada t tahun berikutnya menggunakan asumsi Balducci berdasarkan
persamaan (16) adalah

tqx =
t qx

1− (1− t)qx
. (19)

Peluang meninggal seseorang yang berusia y tahun dan meninggal pada t tahun
berikutnya berdasarkan persamaan (19) adalah

tqy =
tqy

1− (1− t)qy
. (20)

Dengan mensubsitusikan persamaan (17) untuk jangka waktu s tahun ke dalam
persamaan (13) diperoleh percepatan mortalita untuk seseorang yang berusia (x+ s)
berdasarkan asumsi Balducci sebagai berikut:

µ(x+ s) =
qx

1− (1− s)qx
. (21)

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

tpxy = tpx tpy. (22)
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Pada asuransi jiwa untuk status gabungan, dengan mensubstitusikan persamaan
(17) dan persamaan (18) ke dalam persamaan (22) diperoleh

tpxy =
pxpy

(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)
. (23)

Peluang meninggal gabungan dari orang yang berusia x dan y tahun yang akan
meninggal pada t tahun yang akan datang berdasarkan persamaan (6) dinyatakan
dengan

tqxy = 1− pxpy
(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)

. (24)

3. PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA CONTINGENT
BERDASARKAN ASUMSI BALDUCCI

Anuitas (annuity) adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang
dilakukan setiap selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan [5, h. 9].
Pada artikel ini membahas anuitas hidup berjangka. Dalam perhitungan anuitas
hidup dipengaruhi oleh tingkat bunga yang dinotasikan dengan i. Di dalam futami
[5, h. 2] dijelaskan bahwa bunga majemuk terdapat suatu 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 = i/(1 + i).

Nilai tunai anuitas awal berjangka untuk seseorang yang berusia x tahun
dirumuskan sebagai berikut:

äx:n| =
1− vn

1− v
tpx , (25)

dengan mensubstitusikan persamaan (17) ke dalam persamaan (25) diperoleh nilai
tunai anuitas awal berjangka untuk seseorang yang berusia x tahun berdasarkan
asumsi Balducci yaitu

äx:n| =
1− vn

1− v

px
1− (1− t)qx

. (26)

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

äxy:n| =
1− vn

v − 1
tpxy , (27)

dengan mensubstitusikan persamaan (23) ke dalam persamaan (27) 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 menggunakan asumsi Balducci adalah

äxy:n| =
1− vn

v − 1

pxpy
(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)

. (28)
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Pada asuransi jiwa contingent menggunakan Compound Contingent Functions
yaitu suatu fungsi yang dipengaruhi oleh urutan meninggal [8, h. 225]. Jika y akan
meninggal dalam jangka [t, t+ 1], nilai kemungkinan x meninggal lebih dahulu
dinyatakan dengan [6, h. 64]

t|q
1
xy =

∫ t+1

t
spxyµx+sds. (29)

Dengan mensubstitusikan persamaan (17), persamaan (18) untuk jangka waktu
s tahun yang akan datang dan persamaan (21) ke dalam persamaan (29) diperoleh

t|q
1
xy = py px qx

qy (ln(qy t+ 1))− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

− qy (ln(qx t+ 1))− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
qx

(qy − qx) (qx t+ 1) (qx t− qx + 1)
. (30)

Selanjutnya, jika kemungkinan x meninggal dalam jangka waktu [t,t+1], maka
kemungkinan y meninggal lebih dahulu dinyatakan dengan [6, h. 66]

t|q
2
xy =

∫ t+1

t
sqyspxµx+sds. (31)

Dengan mensubstitusikan persamaan (17), persamaan (20) untuk jangka waktu
s tahun dan persamaan (21) ke dalam persamaan (31) diperoleh

t|q
2
xy = qy px qx

(qy − 1) ln(qy t+ 1)− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
(1− qy) ln(qx t+ 1)− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
1− qx

(qy − qx) (qx t+ 1) (qx t− qx + 1)
. (32)

Futami [5, h. 82] menjelaskan bahwa premi tunggal asuransi jiwa berjangka
untuk seseorang yang berusia x dan y tahun dengan jangka waktu pertanggungan n
tahun dan uang pertanggungan sebesar R yang dibayarkan pada akhir tahun polis
dinotasikan dengan A1

xy:n| dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

A1
xy:n| =

1− vn

1− v
v t|q

1
xy. (33)

Dengan mensubstitusikan persamaan (30) ke dalam persamaan (33) diperoleh

A1
xy:n| = v py px qx

1− vn

1− v

qy (ln(qy t+ 1))− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

− qy (ln(qx t+ 1))− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
qx

(qy − qx) (qx t+ 1) (qx t− qx + 1)
. (34)
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Jika dalam jangka n tahun x meninggal dunia, sebelum x meninggal y telah
meninggal terlebih dahulu, akan dibayarkan uang pertanggungan sebesar 1, maka
premi tunggal asuransi jiwa berjangka contingent untuk status gabungan dinyatakan
dengan

A2
xy:n| =

1− vn

1− v
v t|q

2
xy. (35)

Dengan mensubstitusikan persamaan (32) ke dalam persamaan (35) diperoleh
premi tunggal asuransi jiwa berjangka contingent jika y meninggal lebih dahulu
sebelum x sebagai berikut:

A2
xy:n| = v qy px qx

1− vn

1− v

(qy − 1) ln(qy t+ 1)− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
(1− qy) ln(qx t+ 1)− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

+
1− qx

(qy − qx) (qx t+ 1) (qx t− qx + 1)
. (36)

Futami [6, h. 95] menjelaskan bahwa premi tahunan asuransi jiwa berjangka
contingent untuk kasus di antara x dan y ada yang meninggal maka kontrak
berhenti, pembayaran dilalukan selama keduanya masih hidup, akan dibayarkan
uang pertanggungan sebesar 1 satuan pembayaran, uang pertanggungannya
dibayarkan segera dinotasikan dengan P̄ 1

xy:n| dan dirumuskan dengan

P̄ 1
xy:n| =

A1
xy:n|

äxy:n|
. (37)

Dengan mensubstitusikan persamaan (28) dan persamaan (34) ke dalam
persamaan (37) diperoleh premi tahunan asuransi jiwa berjangka contingent jika di
antara x dan y ada yang meninggal maka kontrak berhenti sebagai berikut:

P̄ 1
xy:n| =

v py px qx
1− vn

1− v

qy ln(qy t+ 1)− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

1− vn

1− v

pxpy
(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)

,

−

qy ln(qx t+ 1)− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

1− vn

1− v

pxpy
(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)

,

+

qx
(qy − qx) (qx · t+ 1)(qx t− qx + 1)

1− vn

1− v

pxpy
(1− (1− t)qx)(1− (1− t)qy)

. (38)

Premi tahunan asuransi jiwa berjangka contingent dari peserta yang berusia
x dan y untuk kasus kontrak selesai pada waktu x meninggal dunia, pembayaran
dilakukan selama diantara x dan y masih hidup. dibayarkan uang pertanggungan
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sebesar 1 satuan pembayaran, yang akan dibayarkan segera dinyatakan dengan

P̄ 2
xy:n| =

A2
xy:n|

äx:n|
. (39)

Dengan mensubstitusikan persamaan (26) dan persamaan (36) ke dalam
persamaan (39) diperoleh premi tahunan asuransi jiwa berjangka contingent jika x
meninggal maka kontrak berhenti sebagai berikut:

P̄ 2
xy:n| =

v py px qx
1− vn

1− v

(qy − 1) ln(qy t+ 1)− ln(qy t− qy + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

1− vn

1− v

px
1− (1− t)qx

,

+

(1− qy) ln(qx t+ 1)− ln(qx t− qx + 1)

qy2 − 2qxy + qx2

1− vn

1− v

px
1− (1− t)qx

,

+

1− qx
(qy − qx) (qx t+ 1)(qx t− qx + 1)

1− vn

1− v

px
1− (1− t)qx

. (40)

Contoh: Seorang suami bersama istrinya mengikuti program asuransi jiwa
berjangka contingent dengan jangka waktu selama 20 tahun dan bunga sebesar
0,05. Jika santunan yang diterima oleh ahli waris sebesar 100.000.000 maka akan
ditentukan premi tahunan dengan rentang usia suami dan istri 45-41 tahun dengan
beberapa jenis asuransi jiwa berjangka contingent yang ditawarkan sebagai
berikut:

(i) Premi tahunan yang dibayarkan jika di antara suami dan istri meninggal
terlebih dahulu berdasarkan asumsi Balducci dan tanpa menggunakan
asumsi Balducci

(ii) Premi tahunan yang dibayarkan jika dan hanya jika suami meninggal maka
kontrak selesai berdasarkan asumsi Balducci dan tanpa menggunakan asumsi
Balducci.

Dari persoalan di atas diketahui x = 45− 41, y = 45− 41, n = 20, i = 0, 05,
v = 0, 95238 dan R = Rp100.000.000, 00.

(i) Dengan menggunakan persamaan (38) dalam kasus nilai premi tahunan
asuransi jiwa berjangka contingent berdasarkan asumsi Balducci jika di
antara suami dan istri meninggal maka kontrak berhenti, pembayaran yang
dilakukan selama keduanya masih hidup dan persamaan (37) dalam kasus
tanpa menggunakan asumsi Balducci dinotasikan dengan P̄ 1

xy:n|.
Perbandingan nilai premi dapat dilihat pada Tabel 1.
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(ii) Dengan menggunakan persamaan (40) dalam kasus nilai premi tahunan
asuransi jiwa berjangka contingent berdasarkan asumsi Balducci jika suami
meninggal maka kontrak berhenti, pembayaran yang dilakukan jika dan
hanya jika suami masih hidup dan persamaan (39) dalam kasus tanpa
menggunakan asumsi Balducci dinotasikan dengan P̄ 2

xy:n|. Perbandingan
nilai premi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Nilai Premi Asuransi Jiwa Berjangka Contingent

Usia Tanpa Asumsi Balducci Menggunakan Asumsi Balducci
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Suami Istri Premi(Rp) Premi(Rp) Premi(Rp) Premi(Rp)
P̄ 1

xy:n| P̄ 2
xy:n| P̄ 1

xy:n| P̄ 2
xy:n|

46 46 1.005.700 1.298.500 275.300 11.530
45 45 999.940 1.114.300 249.100 10.800
45 44 999.900 1.105.100 246.100 5.200
45 43 999.800 1.090.500 245.400 5.400
45 42 999.700 1.088.600 255.100 6.800
45 41 999.300 1.081.900 244.600 6.100
44 45 917.100 1.022.000 216.500 7.500
43 45 844.200 940.800 194.100 5.500
42 45 780.400 869.700 193.100 5.100
41 45 724.200 807.100 162.300 4.900

Keterangan:
(P̄ 1

xy:n| ) :Premi Asuransi Jiwa Berjangka Contingent Jika Diantara Suami dan
Istri Meninggal
(P̄ 2

xy:n| ) :Premi Asuransi Jiwa Berjangka Contingent Jika Dan Hanya Jika Suami
Meninggal

Berdasarkan contoh soal, dapat disimpulkan bahwa premi tahunan yang
dibayarkan jika diantara suami dan istri meninggal terlebih dahulu berdasarkan
asumsi Balducci memiliki jumlah lebih kecil dari pada premi tahunan tanpa
menggunakan asumsi Balducci. Selanjutnya, premi tahunan yang dibayarkan jika
dan hanya jika suami meninggal maka kontrak selesai berdasarkan asumsi Balducci
memiliki jumlah lebih kecil dari pada premi tahunan tanpa menggunakan asumsi
Balducci. Namun, premi pada kasus jika suami meninggal maka kontrak berakhir
berdasarkan asumsi Balducci memiliki premi yang tidak stabil dikarenakan pada
peluang meninggal pada kasus ini dipengaruhi oleh selisih peluang meninggal
suami dan istri pada tabel mortalita dan pada kasus umur suami dan istri sama,
menghasilkan kenaikan premi yang signifikan dikarenakan peluang meninggal
bersyarat pada asuransi jiwa contingent berdasarkan asumsi Balducci dipengaruhi
oleh peluang hidup dan peluang meninggal peserta asuransi. Akan tetapi, secara
keseluruhan premi tahunan pada asuransi jiwa berjangka contingent berdasarkan
asumsi Balducci memiliki nilai lebih kecil dari pada premi tahunan asuransi jiwa
berjangka contingent tanpa menggunakan asumsi Balducci.
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5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa premi tunggal asuransi jiwa berjangka contingent bergantung pada peluang
meninggal bersyarat untuk peserta asuransi. Peluang meninggal bersyarat yang
diperoleh menggunakan asumsi Balducci lebih kecil dari peluang meninggal dengan
menggunakan tabel mortalita. Hal tersebut mempengaruhi nilai premi tahunan
asuransi jiwa berjangka contingent berdasarkan asumsi Balducci. Premi tahunan
menggunakan asumsi Balducci memiliki nilai yang lebih kecil dari pada premi
tahunan tanpa menggunakan asumsi Balducci.

Ucapan terima kasih 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.
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