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ABSTRACT

This article discusses the New Jersey method for adjusted reserve of term life in-
surance using Makeham distribution. In this project, life annuity due and premium
for term life insurance obtained based on Makeham law of mortality. By using the
value of annuity due and premium insurance it can be determined adjusted reserve
calculation with New Jersey method based on Makeham distribution. The analysis
result of adjusted reserve by New Jersey method based on Makeham distribution is
smaller than the reserve value without New Jersey method.

Keywords: New Jersey method, Makeham distribution, term life insurance, pre-
mium, life annuity, adjusted reserve

ABSTRAK

Artikel ini membahas metode New Jersey pada cadangan disesuaikan asuransi jiwa
berjangka berdasarkan distribusi Makeham. Di dalam artikel ini, anuitas hidup
dan premi asuransi jiwa berjangka diperoleh berdasarkan distribusi Makeham yang
merupakan salah satu hukum mortalitas. Dengan menggunakan nilai tunai anuitas
hidup dan premi asuransi dapat ditentukan perhitungan cadangan asuransi jiwa
berjangka dengan metode New Jersey berdasarkan distribusi Makeham. Analisis
ini mengasilkan nilai cadangan disesuaikan dengan metode New Jersey berdasarkan
distribusi Makeham lebih kecil dibanding nilai cadangan tanpa metode New Jersey.

Kata kunci: Metode New Jersey, distribusi Makeham, asuransi jiwa berjangka,
premi, anuitas hidup, cadangan disesuaikan

1. PENDAHULUAN

Asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perjanjian (polis asuransi) dimana pemilik
polis (tertanggung) membayar kewajibannya (premi) kepada penanggung (perusa-
haan asuransi). Sebagai imbalan persetujuan tersebut penanggung akan membayar
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jumlah tertentu jika tertanggung meninggal dunia. Ada dua jenis asuransi jiwa
yang berkembang di Indonesia, yaitu asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa
kelompok. Pada asuransi jiwa perorangan jumlah tertanggungnya hanya satu orang
atau tunggal, sedangkan asuransi jiwa kelompok jumlah tertanggungnya dua orang
atau lebih. Berdasarkan jangka waktu perlindungan asuransi jiwa dibagi 3, yaitu
asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa dwiguna [1,
h. 86].

Pada suatu perusahaan asuransi jiwa, pihak perusahaan harus memelihara dana
yang cukup untuk membayar santunan sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak
dalam bentuk cadangan. Secara teori, cadangan merupakan suatu besarnya uang
yang ada pada perusahaan asuransi dalam jangka waktu pertanggungan dan terbagi
menjadi dua, yaitu cadangan prospektif dan cadangan retrospektif [4, h.135]. Ca-
dangan yang akan digunakan adalah cadangan prospektif.

Untuk menentukan besarnya cadangan yang akan diperoleh perusahaan asuransi,
maka diperlukan premi tunggal, nilai tunai anuitas hidup awal dan premi tahunan
yang dipengaruhi oleh peluang hidup dan peluang meninggal. Ada beberapa metode
yang dapat digunakan dalam perhitungan premi tahunan. Pada artikel ini penulis
menggunakan hukum mortalita Makeham, yaitu salah satu hukum mortalita pada
aktuaria. Pada dasarnya hukum ini digunakan untuk menentukan percepatan mor-
talita. Namun, dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang dari hukum Make-
ham tersebut dapat juga ditentukan peluang hidup dan peluang meninggalnya. Per-
hitungan cadangan premi juga perlu disesuaikan agar perusahaan mendapat sumber
dana baru untuk menutupi biaya di tahun permulaan polis. Dana tersebut nantinya
dapat dianggap berupa pinjaman yang akan dibayar kemudian dari pembayaran
premi kotor di tahun-tahun mendatang. Perhitungan besarnya nilai cadangan yang
disesuaikan dihitung menggunakan metode New Jersey. Metode New Jersey meru-
pakan suatu metode yang menentukan bahwa nilai cadangan akhir tahun pertama
adalah nol.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel ini membahas cadangan prospek-
tif asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka adalah asuransi dimana uang
pertanggungan akan dibayarkan jika tertanggung meninggal pada jangka waktu ter-
tentu sesuai dengan kontrak yang telah disetujui [1, h. 86]. Pada artikel ini, dibahas
perhitungan cadangan prospektif disesuaikan dengan metode New Jersey berdasar-
kan hukum mortalita Makeham.

2. NILAI TUNAI ANUITAS HIDUP DAN PREMI ASURANSI JIWA
BERJANGKA BERDASARKAN HUKUM MORTALITA MAKEHAM

Pada bagian ini dibahas anuitas hidup berjangka dan premi asuransi jiwa berjangka.
Terlebih dahulu dibahas peluang hidup seseorang yang berusia x tahun berdasarkan
hukum mortalita Makeham.

Dalam menentukan besarnya premi, suatu perusahaan asuransi perlu menge-
tahui besarnya peluang seorang peserta asuransi dapat bertahan hidup. Ada be-
berapa faktor yang diperhatikan dalam menentukan peluang hidup peserta asu-
ransi, di antaranya jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan riwayat kesehatan. Peluang
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hidup dan peluang meninggal berhubungan dengan fungsi survival. Fungsi survival
berhubungan dengan fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi, dengan usia
seseorang dianggap sebagai suatu variabel random. Oleh karena itu, diberikan de-
finisi mengenai fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi dari variabel random
kontinu X.

Definisi 1 [10, h. 89] Fungsi f(x) merupakan fungsi kepadatan peluang dari vari-
abel random kontinu X, yang terdefinisi pada himpunan bilangan real R, jika
memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

a. f(x) ≥ 0, untuk setiap x ∈ R,

b.
∫∞
−∞ f(x)dx = 1,

c. Pr(a < X < b) =
∫ a

b
f(x)dx.

Fungsi distribusi kumulatif dari variabel random kontinu X untuk setiap fungsi
kepadatan peluang f(x) yang dinotasikan dengan F (x) dapat dinyatakan dalam
bentuk peluang sebagai berikut

Definisi 2 [10, h. 90] Fungsi distribusi kumulatif F (x) dari variabel random kontinu
X dengan fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = P(X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(t)dt, untuk −∞ < x < ∞.

Dalam menghitung besarnya peluang hidup untuk menentukan premi, dapat di-
gunakan beberapa distribusi dari hukum mortalita. Pada artikel ini digunakan dis-
tribusi Makeham yang merupakan pengembangan dari distribusi Gompertz. Distri-
busi Gompertz sangat sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu distribusi
kematian. Berikut adalah percepatan mortalita dari distribusi Gompertz

µ(x) = Bcx, B > 0, c > 1, x ≥ 0.

Definisi 3 [11, h. 170] Distribusi Gompetz G(x|µ, σ) dengan µ dan standar deviasi
σ didefinisikan oleh

G(x|µ, σ) = W

(
x− a

b

)
,

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

σ =
π√
6
b dan µ = a− bγ,

G(x|µ, σ) dikatakan distribusi Gompertz karena

G(x|µ, σ) = 1− gc
x

,
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dengan

g = e−e
−a
b dan c = e

1
b ,

nilai rata-rata (µ) dan standar deviasi (σ) diperoleh dari tabel mortalita.
Distribusi Makehammerupakan salah satu distribusi yang dapat digunakan dalam

menentukan besarnya peluang hidup, untuk status perorangan dan gabungan. Dis-
tribusi Makeham memberikan aproksimasi yang lebih baik untuk suatu distribusi
data mortalita. Distribusi Makeham merupakan suatu fungsi perluasan dari distri-
busi Gompertz [3]. Perbedaan antara keduanya, yaitu hukum Gompertz menghitung
risiko berdasarkan usia, sedangkan hukum Makeham menghitung risiko berdasar-
kan usia dan faktor-faktor lain yang tidak terpengaruh oleh usia [8]. Percepatan
mortalita distribusi Makeham dinyatakan dengan [3]

µ(x) = A+Bcx, B > 0, A ≥ −B, x ≥ 0, c > 1.

Percepatan mortalita dari seseorang berusia x+s tahun dapat dinyatakan dengan

µ(x+ s) = A+Bcx+s, (1)

dengan konstanta A menyatakan risiko yang disebabkan oleh faktor lain selain usia
dan konstanta Bcx menyatakan risiko karena faktor usia. Parameter dari hukum
mortalita Makeham biasanya berada pada interval [5, h. 24] :

0.001 < A < 0.003

10−6 < B < 10−3

1.08 < c < 1.12

Hubungan antara peluang hidup dan percepatan mortalita adalah [1, h. 26]

tpx = e−
∫ t
0µ(x+s)ds, (2)

dengan mensubstitusikan persamaan (1) ke dalam persamaan (2) diperoleh

tpx = exp

(
− At− Bcx

lnc
(ct − 1)

)
.

Dengan memisalkan s = e−A dan g = e−
−B
ln c , peluang seseorang berusia x ta-

hun akan hidup hingga t tahun yang akan datang berdasarkan hukum mortalita
Makeham dapat dinyatakan dengan [9]:

tpx = stgc
x(ct−1).

Anuitas hidup berjangka adalah anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan
pada jangka waktu tertentu. Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka yaitu nilai
tunai anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan di setiap awal tahun yang di-
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lakukan dalam jangka waktu tertentu. Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
dari peserta asuransi yang berusia x tahun dan jangka waktu n tahun dinyatakan
dengan [1, h. 112]

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx,

dengan v merupakan faktor diskon [2, h. 24].
Berdasarkan hukum mortalita Makeham, nilai tunai anuitas hidup awal ber-

jangka dapat dinyatakan dengan

äx:n| =
n−1∑
t=0

vtstgc
x(ct−1).

Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk peserta asuransi yang berusia
x + t tahun dengan masa pertanggungan selama n − t tahun, berdasarkan hukum
mortalita Makeham dinyatakan dengan

äx+k:n−k| =
n−k−1∑
t=0

vtstgc
x+k(ct−1).

Nilai tunai anuitas hidup akhir berjangka adalah nilai tunai anuitas hidup yang
pembayarannya dilakukan disetiap akhir tahun polis yang dilakukan dalam jangka
waktu tertentu. Nilai tunai anuitas hidup akhir berjangka dari peserta asuransi
yang berusia x tahun dan jangka waktu n tahun dinyatakan dengan [1, h. 114]

ax:n| =
n∑

t=1

vttpx.

Berdasarkan hukum mortalita Makeham, nilai tunai anuitas hidup akhir ber-
jangka dapat dinyatakan dengan

ax:n| =
n∑

t=1

vtstgc
x(ct−1).

Premi asuransi jiwa dapat dibayarkan sekaligus yang disebut dengan premi tung-
gal, maupun secara berkala atau sering disebut juga premi tahunan. Premi tunggal
asuransi jiwa berjangka selama n tahun dan uang pertanggungan sebesar 1 satuan
pembayaran dinyatakan dengan [1, h. 87]

A1
x:n| =

n−1∑
t=0

vt+1
t|qx,

A1
x:n| = 1− däx:n| − vnnpx,
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dengan d merupakan tingkat diskon [4, h. 2].
Berdasarkan hukum mortalita Makeham, premi tunggal asuransi jiwa berjangka

dapat dinyatakan dengan

A1
x:n| = 1− d

n−1∑
t=0

vtstgc
x(ct−1) − vnsngc

x(cn−1).

Premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan menggunakan hukum mortalita
Makeham untuk peserta asuransi yang berusia x + k tahun dengan jangka waktu
pertanggungan n− k tahun dapat dinyatakan dengan

A1
x+k:n−k| = 1− d

n−k−1∑
t=0

vtstgc
x+k(ct−1) − vn−ksn−kgc

x+k(cn−k−1).

Premi tahunan adalah premi yang dibayarkan setiap awal tahun yang besarnya
bisa berubah-ubah atau sama setiap tahunnya. Pada artikel ini digunakan premi
tahunan yang besarnya sama tiap tahunnya. Premi tahunan asuransi jiwa berjangka
dengan uang pertanggungan dibayarkan pada akhir tahun polis dinyatakan dengan
[7, h.58]

P 1
x:n| =

A1
x:n|

äx:n|
.

Berdasarkan hukum mortalita Makeham, premi tahunan untuk asuransi jiwa
berjangka sebagai berikut:

P 1
x:n| =

1− d
∑n−1

t=0 vtstgc
x(ct−1) − vnsngc

x(cn−1)∑n−1
t=0 vtstgcx(ct−1)

.

3. CADANGAN PREMI DENGAN METODE NEW JERSEY

Berdasarkan waktu perhitungan, cadangan premi dibedakan menjadi cadangan ret-
rospektif dan cadangan prospektif. Cadangan prospektif merupakan perhitungan
cadangan berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran diwaktu yang akan
datang dikurangi dengan nilai sekarang total pendapatan diwaktu yang akan datang
untuk tiap pemegang polis. Cadangan prospektif untuk asuransi jiwa berjangka n
tahun dengan santunan sebesar 1 untuk seseorang yang berusia x dinyatakan dengan
[7, h. 77]

kVx:n| = A1
x+k:n−k| − P 1

x:n|äx+k:n−k|

Cadangan premi disesuaikan akan dihitung menggunakan premi bersih yang di-
sesuaikan. Nilai tunai premi disesuaikan akan diganti dengan α pada tahun pertama
dan diikuti oleh β pada tahun-tahun berikutnya. Cadangan premi prospektif yang
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disesuaikan pada akhir tahun ke t adalah

kVx:19|
J = A1

x+k:n−k| − (βJ − P 1
x:n|)äx+k:20−k| − P 1

x:n|äx+k:n−k|.

Metode New Jersey membatasi perhitungan cadangan selama 20 tahun. Dengan
kata lain, metode ini hanya dapat diterapkan untuk polis dengan periode pemba-
yaran premi dua puluh tahun atau lebih. Premi awal tahun disesuaikan pada metode
New Jersey αJ sama dengan besarnya premi natural cx untuk peserta asuransi yang
berusia x tahun. Premi natural adalah premi asuransi jiwa berjangka dengan jangka
waktu satu tahun dan diperpanjang setiap tahunnya, dinyatakan dengan [6, h. 52]

cx = v
dx
lx

= vqx.

Berdasarkan hukummortalita Makeham, premi natural dapat dinyatakan dengan

cx = v (1− sgc
x(c−1)).

Pada metode New Jersey terdapat tiga nilai premi yaitu α merupakan premi
bersih disesuaikan untuk tahun pertama, β merupakan premi bersih ditiap tahun
polis untuk sisa periode disesuaikan (19 tahun berikutnya), dan P merupakan premi
bersih untuk tahun-tahun selanjutnya. Hubungan antara premi bersih disesuaikan
dan premi bersih biasa pada metode New Jersey dinyatakan dengan

cx + βJax:19| = P 1
x:n|äx:20|. (3)

Berdasarkan persamaan (3) dapat ditentukan besarnya premi bersih disesuaikan
untuk tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-20, yang dinyatakan dengan [7, h. 108]

βJ = P 1
x:n| +

P 1
x:n| − cx

ax:19|
.

Berdasarkan hukum mortalita Makeham besarnya premi bersih disesuaikan un-
tuk tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-20 dinyatakan dengan

βJ =
(1− vnsngc

x(cn−1))∑n−1
t=0 vtstgcx(ct−1)

− d+

(1−vnsngc
x(cn−1))∑n−1

t=0 vtstgc
x(ct−1)

− d− v (1− sgc
x(c−1))∑19

t=0 v
tstgcx(ct−1)

.

Cadangan premi disesuaikan dengan metode New Jersey pada akhir tahun ke-t
untuk peserta asuransi yang berusia x tahun dengan jangka waktu pertanggungan
selama n tahun dinyatakan dengan

kVx:19|
J = A1

x+k:n−k| − (βJ − P 1
x:n|)äx+k:20−k| − P 1

x:n|äx+k:n−k|.

Berdasarkan hukum mortalita Makeham, diperoleh cadangan premi disesuaikan
asuransi jiwa berjangka dengan metode New Jersey berdasarkan hukum mortalita
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Makeham sebagai berikut:

kVx:19|
J = 1− d

n−k−1∑
t=0

vtstgc
x+k(ct−1) − vn−ksn−kgc

x+k(cn−k−1)

−

( (1−vnsngc
x(cn−1))∑n−1

t=0 vtstgc
x(ct−1)

− d− v (1− s1gc
x(c1−1))∑19

t=0 v
tstgcx(ct−1)

)
19−k∑
t=0

vtstgc
x+k(ct−1)

−
(
(1− vnsngc

x(cn−1))∑n−1
t=0 vtstgcx(ct−1)

− d

)n−k−1∑
t=0

vtstgc
x+k(ct−1).

Contoh 1 Seorang karyawan swasta yang berusia 45 tahun ingin mengikuti pro-
gram asuransi jiwa berjangka selama 30 tahun. Uang pertanggungan yang akan di-
terima oleh ahli waris sebesar Rp30.000.000 pada saat dia meninggal dunia. Tingkat
bunga yang berlaku adalah 2,5% dan konstanta dari distribusi Makeham adalah
0,0015. Lalu cadangan prospektif ditentukan berdasarkan hukum mortalita Make-
ham dan cadangan prospektif disesuaikan dangan metode New Jersey berdasarkan
hukum mortalita Makeham.

Dari persoalan di atas diketahui x = 45, n = 30, R = Rp30.000.000 dan i =
0, 025 diperoleh faktor diskon dan tingkat diskon yaitu v = 0, 97561 dan d = 0, 02439.
Kemudian dengan konstanta A = 0, 0015 diperoleh s = 0, 998501.

Selanjutnya akan ditentukan konstanta Makeham dari Tabel Mortalita Indonesia
(TMI) 2011 untuk laki-laki dengan terlebih dahulu menentukan nilai µ dan σ yaitu
µ = 55, 5 dan σ = 32, 475631. Berdasarkan nilai µ dan σ diperoleh nilai a =
70, 123175 dan b = 25, 33399. Setelah didapat nilai a dan b nilai konstanta Makeham
dapat dicari, yaitu g = 0, 93914002 dan c = 1, 04026206.

Langkah awal penyelesaian perhitungan cadangan asuransi jiwa berjangka ber-
dasarkan hukum mortalita Makeham adalah dengan terlebih dahulu menghitung
nilai tunai anuitas berjangka awal (äx:n|) dan premi tunggal bersih asuransi jiwa

berjangka (A1
45:30|) sehingga dapat dihitung nilai premi tahunan bersih asuransi jiwa

berjangka (P 1
45:30|). Kemudian akan dihitung premi menggunakan metode New Jer-

sey yaitu nilai tunai premi akan diganti dengan α pada tahun pertama dan diikuti
oleh β pada tahun-tahun berikutnya. Terakhir dihitung nilai cadangan prospek-
tif berdasarkan hukum mortalita Makeham dan membandingkan hasil cadangan
dengan cadangan prospektif dengan metode New Jersey berdasarkan hukum mor-
talita Makeham.

Berikut ini diberikan hasil perhitungan cadangan prospektif berdasarkan hukum
mortalita Makeham (kVx:n|) dan cadangan prospektif dengan metode New Jersey

berdasarkan hukum mortalita Makeham (kVx:n|
J) pada asuransi jiwa berjangka yang

disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1: Cadangan prospektif berdasarkan hukum mortalita Makeham (kVx:n|)
dan cadangan prospektif dengan metode New Jersey berdasarkan hukum mortalita
Makeham (kVx:n|

J) pada asuransi jiwa berjangka 10 tahun yang akan datang

t Uang santunan (Rp) P 1
x:n|(Rp) kVx:n|(Rp) kVx:n|

J(Rp)

1 30.000.000 720.091 271.380 0
2 30.000.000 720.091 536.425 389.675
3 30.000.000 720.091 794.495 653.625
4 30.000.000 720.091 1.044.899 910.076
5 30.000.000 720.091 1.286.894 1.158.297
6 30.000.000 720.091 1.519.677 1.397.498
7 30.000.000 720.091 1.742.380 1.626.825
8 30.000.000 720.091 1.954.060 1.845.352
9 30.000.000 720.091 2.153.692 2.052.072
10 30.000.000 720.091 2.340.162 2.245.892

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan pada Tabel 1 dapat dilihat
bahwa cadangan premi berdasarkan hukum mortalita Makeham dengan menggu-
nakan metode New Jersey (kVx:n|

J) dengan pembayaran premi tahunan (P 1
x:n|)

tetap menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan cadangan premi
tanpa metode New Jersey (kVx:n|). Selisih dana cadangan antara tahun pertama
dan tahun kedua juga cukup besar. Selain itu, cadangan premi berdasarkan hukum
mortalita Makeham dengan metode New Jersey dan tanpa metode New Jersey juga
akan meningkat jika semakin tua usia awal peserta asuransi. Ini dikarenakan tingkat
kematian pada usia tua lebih besar. Cadangan premi ini merupakan sumber dana
baru perusahaan yang akan digunakan untuk menutupi biaya di tahun permulaan
polis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diperoleh sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
nilai tunai anuitas hidup bergantung pada peluang hidup peserta asuransi, peluang
hidup yang diperoleh dari tabel mortalita lebih besar dibandingkan peluang hidup
yang diperoleh menggunakan hukum mortalita Makeham. Hal ini disebabkan karena
adanya konstanta A pada distribusi Makeham yang menyatakan risiko dari faktor
lain selain usia. Premi tunggal asuransi jiwa bergantung pada peluang meninggal
tertunda peserta asuransi, peluang meninggal tertunda yang diperoleh menggunakan
hukum mortalita Makeham lebih kecil dari pada peluang meninggal tertunda dengan
menggunakan tabel mortalita.

Oleh karena itu, perhitungan pada asuransi jiwa berjangka 30 tahun, nilai ca-
dangan pada tahun pertama hingga tahun ke-19 dengan menggunakan metode New
Jersey berdasarkan hukum mortalita Makeham memberikan nilai yang lebih kecil
dibandingkan tanpa menggunakan metode New Jersey dan pada tahun ke-20 hingga
akhir jangka waktu polis nilai kedua cadangan sama.
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