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ABSTRACT

This article discusses the premium of healthy insurance of the Rayleigh distribu-
tion with m times of payment. Health insurance reserve calculation is solved by
determination of the annuity, single premium and annual premium based on the
distribution of Rayleigh in advance. By using the cash value of the annuity and
premium of health insurance can be determined the calculation of health insurance
premiums with m payment times based on the Rayleigh distribution.

Keywords: Health insurance, premium of health insurance, Rayleigh distribution

ABSTRAK

Artikel ini membahas premi asuransi kesehatan menggunakan distribusi Rayleigh
dengan m kali pembayaran. Perhitungan premi asuransi kesehatan diselesaikan
dengan menentukan terlebih dahulu nilai tunai anuitas, premi tunggal dan premi
tahunan berdasarkan distribusi Rayleigh. Dengan menggunakan nilai tunai anuitas
dan premi asuransi kesehatan dapat ditentukan perhitungan premi asuransi kese-
hatan dengan m kali pembayaran berdasarkan distribusi Rayleigh.

Kata kunci: Asuransi kesehatan, premi asuransi kesehatan, distribusi Rayleigh

1. PENDAHULUAN

Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan santunan kepada seseorang
(tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan biaya perawatan
bila di luar kehendaknya ia diserang penyakit. Penyakit merupakan kondisi yang
tidak menyenangkan yang terjadi pada seseorang dan menyebabkan gangguan dalam
kegiatan sehari-hari baik aktivitas fisik, spiritual atau sosial [8]. Di Indonesia,
perkembangan asuransi kesehatan dimulai dengan asuransi sosial yaitu asuransi ke-
sehatan pegawai negeri diikuti asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai swasta dan
dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pegawai swasta dalam program
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Jamsostek [9, h.17]. Pada asuransi kesehatan ada dua kategori yaitu asuransi ke-
sehatan perawatan rumah sakit individu dan asuransi kesehatan perawatan rumah
sakit kolektif [10].

Dalam mengikuti program asuransi, terdapat serangkaian pembayaran yang di-
lakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan penga-
lihan risiko yang diberikan oleh perusahaan yang disebut premi. Dickson et al. [2,
h.142] menjelaskan premi dapat dibayarkan secara berkala, misalnya mingguan, bu-
lanan, triwulan, dan tahunan. Futami [3, h.69] menjelaskan premi tunggal adalah
pembayaran premi asuaransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui,
selanjutnya tidak ada pembayaran lagi. Apabila pembayarannya tiap tahun disebut
premi tahunan.

Untuk menentukan besarnya premi tahunan, maka diperlukan premi tunggal,
nilai tunai anuitas hidup berjangka yang dipengaruhi oleh peluang hidup dan pe-
luang sakit. Ada beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam perhitungan premi.
Pada artikel ini penulis menggunakan distribusi Rayleigh yaitu, suatu asumsi yang
digunakan untuk menganalisa data keuangan, kesehatan, teknik, dan data seumur
hidup yang sangat penting [7].

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel ini membahas premi tahunan asu-
ransi kesehatan perawatan rumah sakit individu. Asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit individu diperuntukkan keluarga yang jumlah anggota keluarganya
maksimal lima orang. Premi asuransi kesehatan perawatan rumah sakit biasanya
dibayar setahun sekali. Pada artikel ini, dibahas perhitungan premi tahunan asu-
ransi kesehatan menggunakan distribusi Rayleigh dengan m kali pembayaran.

2. FUNGSI SURVIVAL DAN DISTRIBUSI RAYLEIGH

Fungsi survival merupakan fungsi yang menyatakan peluang seseorang yang dapat
bertahan hidup hingga beberapa tahun berikutnya. Fungsi survival berhubungan
dengan fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi, dimana usia seseorang di-
anggap sebagai suatu variabel random. Fungsi survival merupakan fungsi kehidupan
seseorang yang berusia x tahun bertahan hidup hingga t tahun berikutnya.

Definisi 1 [1, h.65] Fungsi f(x) merupakan fungsi kepadatan peluang dari variabel
random kontinu X, dengan F (x) anggota himpunan bilangan real R, jika

a. f(x) ≥ 0, x ∈ R.

b.
∫∞

−∞
f(x)dx = 1.

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

2



Definisi 2 [1, h.64] Fungsi distribusi kumulatif F (x) dari variabel random kontinu
x dengan fungsi kepadatan peluang f(x) adalah

F (x) = Pr(X ≤ x) =

∫ x

−∞

f(t) dt, −∞ < x < ∞.

Selanjutnya untuk mencari fungsi survival peluang hidup seseorang dibutuhkan
fungsi distribusi dari suatu fungsi kepadatan peluang. Fungsi survival S(x) adalah
peluang seseorang bertahan hidup sampai usia x dinyatakan sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x). (1)

Di dalam aktuaria fungsi distribusi bergantung pada sisa usia seseorang dan sisa
usia berkaitan dengan waktu. Misalkan T (x) merupakan variabel random kontinu
yang menyatakan waktu hidup yang tersisa dari seseorang yang berusia x dan t
menyatakan jangka waktu pertanggungan, maka fungsi distribusi kumulatif untuk
variabel random kontinu T (x) adalah

FT (x)(t) =
F (x+ t)− F (x)

S(x)
. (2)

Fungsi FT (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun akan mening-
gal dalam waktu t tahun berikutnya, dimana dapt ditulis dalam notasi tqx. Berdasarkan
persamaan (1) diperoleh hubungan fungsi survival dengan peluang meninggal sese-
orang yaitu

ST (x)(t) = 1− tqx. (3)

Fungsi survival ST (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun
dapat bertahan hidup hingga x+ t tahun berikutnya dapat dinotasikan dengan tpx.
Didalam Futami [3, h.30] hubungan antara peluang hidup dan peluang meninggal
untuk seorang peserta asuransi yang berusia x tahun dinyatakan sebagai berikut:

tpx = 1− tqx. (4)

Dalam menghitung besarnya peluang hidup untuk menentukan premi, dapat
digunakan beberapa distribusi atau asumsi. Pada artikel ini digunakan distribusi
Rayleigh. Di dalam Ishaq et al. [5] diterangkan fungsi kepadatan peluang dari
distribusi Rayleigh sebagai berikut:

f(x, β) =
x

β2
e

−x2

2β2 β > 0 dan x > 0. (5)

Dimana β merupakan parameter dengan β > 0. Sebelum menentukan peluang hidup
dan peluang meninggal dengan distribusi Rayleigh, terlebih dahulu ditentukan fungsi
distribusi kumulatif dan fungsi survival. Berdasarkan persamaan (5) diperoleh fungsi
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distribusi kumulatif berdasarkan distribusi Rayleigh untuk x tahun sebagai berikut:

F (x, β) = 1− e
−x2

2β2 x > 0. (6)

Berdasarkan persamaan (6) fungsi distribusi kumulatif untuk seseorang berusia
x+ t tahun menggunakan distribusi Rayleigh adalah

F (x+ t) = 1− e
−(x+t)2

2β2 . (7)

Fungsi survival seseorang yang berusia x tahun menggunakan distribusi Rayleigh
diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (6) ke persamaan (1) yaitu

S(x) = e
−x2

2β2 . (8)

Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan (6), (7), dan (8) ke persamaan
(2) diperoleh fungsi distribusi seseorang yang berusia x tahun hingga mencapai usia
x+ t tahun, yaitu

FT (x)(t) = 1− e
− 1

2β2
((x+t)2−(x)2)

. (9)

Fungsi distribusi kumulatif FT (x)(t) = tqx maka peluang meninggal untuk pe-
serta asuransi yang berusia x tahun dan akan meninggal pada t tahun kemudian
menggunakan distribusi Rayleigh yaitu

tqx = 1− e
− 1

2β2
((x+t)2−(x)2)

. (10)

Peluang hidup peserta asuransi yang berusia x tahun akan bertahan hidup pada
usia x + t tahun menggunakan distribusi Rayleigh berdasarkan persamaan (10)
adalah

tpx = e
− 1

2β2
((x+t)2−(x)2)

. (11)

3. PREMI TUNGGAL DAN PREMI TAHUNAN ASURANSI

KESEHATAN PERAWATAN RUMAH SAKIT

Anuitas merupakan suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang dilakukan se-
tiap selang waktu dan lama tertentu secara berkelanjutan [3, 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
. (12)

Didalam Futami [3, h.2] diterangkan bahwa v adalah nilai sekarang untuk pem-
bayaran sebesar 1 satuan yang akan dibayarkan 1 tahun kemudian, apabila pem-
bayarannya dilakukan 1 tahun lebih cepat maka besarnya bunga yang hilang yaitu
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tingkat diskon yang dinotasikan dengan d dinyatakan dengan

d = 1− v. (13)

Di dalam Futami [3, h.72] dijelaskan bahwa anuitas hidup berjangka adalah
anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu.
Anuitas yang digunakan pada artikel ini adalah anuitas hidup awal berjangka dengan
waktu pertanggungan selama n tahun yang dinotasikan dengan äx:n̄| dengan tpx
menyatakan peluang orang berusia x tahun akan hidup sampai t tahun berikutnya
dan v menyatakan faktor diskon.

Di dalam Dickson et al. [2, h.113] nilai tunai anuitas hidup awal berjangka dari
peserta asuransi berusia x tahun dinyatakan dengan

äx:n̄| =
n−1
∑

t=0

vttpx. (14)

Dengan mensubstitusikan persamaan (11) ke persamaan (14) diperoleh nilai tu-
nai anuitas hidup awal berjangka selama n tahun untuk seseorang yang berusia x
tahun dengan menggunakan distribusi Rayleigh adalah

äx:n̄| =
n−1
∑

t=0

vt e
− 1

2β2
((x+t)2−(x)2)

. (15)

Di dalam Kellison [6, h.24], tingkat diskon tahunan dinotasikan dengan d dan
tingkat nominal dengan m kali pembayaran yang dinotasikan dengan d(m) yang
dibayar setiap awal periode dinyatakan dengan

1− d = (1−
d(m)

m
)m, (16)

d = 1− (1−
d(m)

m
)m,

d(m) = m(1− (1− d)1/m),

d(m) = m(1− v1/m). (17)

Di dalam Dickson et al. [2, h.120], nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
dengan m kali pembayaran dinyatakan dengan

ä
(m)
x:n̄| =

1

m

mn−1
∑

t=0

v
t
m t

m
px. (18)

Dengan mensubstitusikan persamaan (11), (16) dan persamaan (17) ke per-
samaan (18) diperoleh nilai tunai anuitas hidup awal berjangka menggunakan dis-
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tribusi Rayleigh dengan m klai pembayaran adalah

ä
(m)
x:n̄| =

1

m

mn−1
∑

t=0

(

1−
(

1− v1/m
)t
)

e
− 1

2β2
((x+ t

m
)2−(x)2)

. (19)

Premi asuransi kesehatan berjangka merupakan pembayaran yang dilakukan oleh
pihak tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi yang besarnya ditentukan oleh
pihak perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan atau risiko yang tidak
terduga dari pihak tertanggung dimasa mendatang yang biasanya dibayar setahun
sekali. Selain itu tersebut disesuaikan dengan jenis kelamin dan umur peserta asur-
ansi. Semakin tua umur peserta asuransi, semakin mahal premi yang harus dibayar.

Adapun premi yang dapat dibayar satu kali disebut dengan premi tunggal yang
disimbolkan A1

x:n̄| dan premi yang dibayar setiap tahun atau secara berkala dise-
but premi tahunan yang disimbolkan dengan Px:n̄|. Premi tunggal asuransi kese-
hatan perwatan rumah sakit berjangka adalah adalah premi yang pembayarannya
dilakukan satu kali yang berguna untuk mendapatkan pertanggungan selama jangka
waktu tertentu.

Di dalam Futami [4, h.127] premi tunggal asuransi kesehatan pada status per-
orangan dari peserta asuransi yang berusia x tahun dengan T sh menyatakan rata-
rata biaya perawatan rumah sakit dan qshx yang menyatakan peluang seseorang yang
berusia x dirawat di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk

A1
x:n̄| = T sh

n−1
∑

t=0

vt+1/2
tpx qshx+t. (20)

Dengan mensubstitusikan persamaan (11) ke persamaan (20) diperoleh premi
tunggal bersih asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan distribusi
Rayleigh sebagai berikut:

A1
x:n̄| = T shv

1
2

(

qshx +
n−1
∑

t=0

vt qshx+t e
− 1

2β2
((x+t)2−(x2))

)

. (21)

Misalkan jangka waktu n tahun dengan m kali pembayaran, qsh
x+ t

m

menyatakan

peluang sakit seseorang yang berusia x + (t/m) dirawat dirumah sakit, t
m
px meny-

atakan peluang hidup seseorang yang berusia x akan bertahan hidup sampai t
m
yang

akan datang, dan T sh menyatakan rata-rata perawatan rumah sakit. Premi tunggal
bersih asuransi kesehatan berjangka dengan m kali pembayaran adalah

A
(m)
x:n̄| = T sh

nm−1
∑

t=0

v(t+
1
2
)/m

t
m
px qshx+ t

m

. (22)

Dengan mensubstitusikan persamaan (11), (16) dan persamaan (17) ke per-
samaan (22) diperoleh premi tunggal bersih asuransi kesehatan perawatan rumah
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sakit berjangka menggunakan distribusi Rayleigh dengan m kali pembayaran adalah

A
(m)
x:n̄| = T sh

nm−1
∑

t=0

(

1−
(

1− v1/m
))(t+ 1

2
)
e
− 1

2β2
((x+ t

m
)2−(x)2)

qshx+ t
m

. (23)

Selain dapat dibayarkan satu kali, premi asuransi kesehatan juga dapat dibayar
secara berkala pada setiap periode tertentu, misalnya setiap tahun. Premi tahunan
pada asuransi kesehatan perawatan rumah sakit berjangka adalah premi yang diba-
yarkan oleh peserta asuransi setiap tahunnya selama kontrak berlangsung. Pada Fu-
tami [3, h.107], besarnya premi bersih tahunan pada asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit adalah

Px:n̄| =
A1

x:n̄|

äx:n̄|
. (24)

Dengan mensubstitusikan persamaan (15) dan persamaan (21) ke persamaan
(24) sehingga diperoleh premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit
berjangka menggunakan distribusi Rayleigh adalah

Px:n̄| =
T shv

1
2

(

qshx +
∑n−1

t=0 vtqshx+te
− 1

2β2
((x+t)2−(x2))

)

∑n−1
t=0 vt e

− 1
2β2

((x+t)2−(x)2)
. (25)

Dengan mensubstitusikan persamaan (19) dan persamaan (23) ke persamaan
(24) sehingga diperoleh premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit
berjangka menggunakan distribusi Rayleigh dengan m kali pembayaran adalah

Px:n̄| =
T sh

∑nm−1
t=0

(

1−
(

1− v1/m
))(t+ 1

2
)
e
− 1

2β2
((x+ t

m
)2−(x)2)

qsh
x+ t

m

1
m

∑nm−1
t=0

(

1− (1− v1/m)
t
)

e
− 1

2β2
((x+ t

m
)2−(x)2)

. (26)

Contoh 1 Sebuah keluarga terdiri dari ayah usia 48 tahun, ibu usia 44 tahun,
1 anak perempuan berusia 13 tahun, 1 anak laki-laki berusia 10 tahun membeli
polis asuransi kesehatan selama 5 tahun dengan santunan Rp300.000,00 per hari
untuk biaya kamar, Rp100.000,00 per hari untuk biaya kunjungan dokter umum,
Rp225.000,00 per hari untuk biaya kunjungan dokter spesialis maksimal 120 hari
per tahun, Rp13.000.000,00 untuk biaya tindakan dokter bedah per peri-
ode per tahun, Rp9.500.000,00 untuk biaya aneka perawatan rumah sakit dan
Rp2.500.000,00 untuk biaya sebelum dan sesudah rawat inap serta premi diba-
yarkan selama 4 kali dalam setahun. Tingkat bunga 0,025. Untuk usia bertagan
hidup mengikuti distribusi Rayleigh dan peluang sakit berdsasarkan tabel RP-2000
Combined Healthy. Untuk kasus di atas tentukan

(i) Premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan dis-
tribusi Rayleigh.

(ii) Premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan dis-
tribusi Rayleigh dengan m kali pembayaran dalam setahun.
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Dari persoalan di atas diketahui usia peserta asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit adalah ayah 48 tahun, ibu 44 tahun, anak perempuan 13 tahun, dan
anak laki-laki 10 tahun, n = 5 tahun, i = 0, 025 dengan biaya rata-rata perawatan
rumah sakit sebesar

T sh = (Rp300.000, 00 + Rp100.000, 00 + Rp225.000, 00)× 120+

Rp13.000.000, 00 + Rp9.500.000, 00 + Rp2.500.000, 00

= Rp100.000.000, 00.

Dengan menggunakanMicrosoft Excel didapatkan nilai parameter distribusi Ray-
leigh sebagai berikut:

β = 33, 98652

Perhitungan persoalan diatas diselesaikan dengan menggunakan tabel RP-2000
Combinated Healthy dan Microsoft Excel. Dengan tingkat bunga 0,025, berdasarkan
persamaaan (12) dapat dihitung faktor diskon yaitu sebesar

v =
1

1 + i

=
1

1 + 0, 025

v = 0, 97561.

(i) Premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan dis-
tribusi Rayleigh

Berdasarkan persamaan (25) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh untuk ayah berusia 48 tahun
diperoleh

P48:5̄| = Rp2.166.963, 00.

Berdasarkan persamaan (25) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh untuk ibu berusia 44 tahun
diperoleh

P44:5̄| = Rp1.199.285, 00.

Berdasarkan persamaan (25) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh untuk anak perempuan berusia
13 tahun diperoleh

P13:5̄| = Rp166.976, 00.

Berdasarkan persamaan (25) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh untuk anak laki-laki berusia
10 tahun diperoleh

P10:5̄| = Rp277.044, 00.
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Besarnya premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggu-
nakan distribusi Rayleigh yang harus dibayarkan untuk satu keluarga yang terdiri
dari ayah usia 48 tahun, ibu usia 44 tahun, 1 anak perempuan usia 13 tahun,
serta anak laki-laki usia 10 tahun adalah sebesar Rp2.166.963,00+ Rp1.199.285,00+
Rp166.976,00+Rp227.044,00=Rp3.760.268,00.

(ii) Premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan dis-
tribusi Rayleigh dengan m kali pembayaran dalam setahun

Berdasarkan persamaan (26) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh dengan 4 kali pembayaran dalam
setahun untuk ayah berusia 48 tahun diperoleh

P48:5̄| = Rp6.106.059, 00.

Berdasarkan persamaan (26) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh dengan 4 kali pembayaran dalam
setahun untuk ibu berusia 44 tahun diperoleh

P44:5̄| = Rp3.362.347, 00.

Berdasarkan persamaan (26) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh dengan 4 kali pembayaran dalam
setahun untuk anak perempuan berusia 13 tahun diperoleh

P13:5̄| = Rp457.988, 00.

Berdasarkan persamaan (26) premi tahunan asuransi kesehatan perawatan
rumah sakit menggunakan distribusi Rayleigh dengan 4 kali pembayaran dalam
setahun untuk anak laki-laki berusia 10 tahun diperoleh

P10:5̄| = Rp624.503, 00.

Besarnya premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggu-
nakan distribusi Rayleigh dengan 4 kali pembayaran dalam setahun untuk keluarga
yang terdiri dari ayah usia 48 tahun, ibu usia 44 tahun, 1 anak perempuan usia 13
tahun serta 1 anak laki-laki usia 10 tahun adalah sebesar
Rp6.106.059, 00+Rp3.362.347, 00+Rp457.988, 00+Rp624.503, 00 =Rp10.550.898.

Pada Tabel 1 dan Tabel 2, A adalah ayah, I adalah ibu, AP adalah anak perem-
puan dan AL adalah anak laki-laki.
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Tabel 1: Premi tahunan asuransi kesehatan menggunakan distribusi Rayleigh
dengan m kali pembayaran dalam setahun untuk n = 5

m

Premi Tahunan

A I AP AL Jumlah

2 Rp3.445.548 Rp1.902.484 Rp262.167 Rp356.708 Rp5.966.907

3 Rp4.705.999 Rp2.593.020 Rp354.694 Rp457.224 Rp8.110.937

4 Rp6.106.059 Rp3.362.347 Rp457.988 Rp624.503 Rp10.550.897

Tabel 2: Premi tahunan asuransi kesehatan menggunakan distribusi Rayleigh
dengan m kali pembayaran dalam setahun untuk n = 3

m

Premi Tahunan

A I AP AL Jumlah

2 Rp4.000.815 Rp2.238.415 Rp322.410 Rp434.836 Rp6.996.476

3 Rp5.239.843 Rp2.930.060 Rp418.011 Rp565.931 Rp9.153.845

4 Rp6.682.803 Rp3.738.016 Rp531.430 Rp719.116 Rp11.671.365

Tabel 1 merupakan premi tahunan asuransi kesehatan dengan jangka waktu 5
tahun. Tabel 2 merupakan premi tahunan asuransi kesehatan dengan jangka waktu
3 tahun. Dari Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat bahwa premi tahunan dengan
m = 4 nilainya lebih besar dari premi tahunan dengan m = 3.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa se-
makin tinggi usia peserta asuransi (tertanggung) semakin besar peluang sakit dan
semakin kecil peluang hidupnya. Premi dipengaruhi oleh nilai-nilai RP-2000 Com-
binated Healthy yang bergantung pada jenis kelamin dan usia peserta asuransi. Se-
lanjutnya perhitungan premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit
menggunakan distribusi Rayleigh nilainya lebih kecil dibandingkan dengan
premi tahunan asuransi kesehatan perawatan rumah sakit menggunakan distribusi
Rayleigh dengan m kali pembayaran dalam setahun. Nilai tunai anuitas menggu-
nakan distribusi Rayleigh lebih besar dari nilai tunai anuitas menggunakan distribusi
Rayleigh dengan m kali pembayarannya.

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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