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ABSTRACT

This article discusses the premium of contingent endowment life insurance using
Gompertz’s law. In this project, the number of insurance participants is limited to
two people aged x and y years. The premium of contingent endowment life insurance
are divided into two parts, namely the premium of contingent endowment joint life
and last survivor status life insurance. In contingent endowment life insurance the
payment of the sum insured is in the order of death. Calculation of premiums based
on death order is obtained by determining the cash value of life annuities and the
single premium using compound contingent function. Thus obtained the premium
of contingent endowment joint life status life insurance based on Gompertz’s law is
bigger than the premium of contingent endowment last survivor status life insurance
based on Gompertz’s law.

Keywords: Gompertz’s law, contingent endowment life insurance, compound
contingent function, premium, term life annuity

ABSTRAK

Artikel ini membahas premi asuransi jiwa dwiguna contingent menggunakan hukum
Gompertz. Pada penelitian ini, jumlah peserta asuransi jiwa dibatasi sebanyak
dua orang yang berusia x dan y tahun. Premi asuransi jiwa dwiguna contingent
dibedakan menjadi dua bagian yaitu premi asuransi jiwa joint life dan last
survivor dwiguna contingent. Pada asuransi jiwa contingent pembayaran uang
pertanggungannya berdasarkan urutan meninggal. Perhitungan premi berdasar-
kan urutan meninggal diperoleh dengan menentukan nilai tunai anuitas hidup dan
premi tunggalnya menggunakan compound contingent function. Dengan demikian
diperoleh premi tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent berdasarkan
hukum Gompertz lebih besar dari pada premi tahunan asuransi jiwa last survivor
dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz.

Kata kunci: Hukum Gompertz, asuransi jiwa dwiguna contingent, compound
contingent function, premi, nilai tunai anuitas
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1. PENDAHULUAN

Dalammenjalani kehidupan tentunya akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko.
Risiko pasti berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan seperti sakit, kecelakaan
maupun kematian [3]. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko tersebut adalah
dengan mengikuti program asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan program
asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial terhadap risiko pada jiwa
seseorang yang menjadi tertanggung berdasarkan polis yang telah disepakati [8].

Asuransi jiwa berdasarkan jangka waktu perlindungannya ada empat yaitu
asuransi jiwa dwiguna murni, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup
dan asuransi jiwa dwiguna. Pada artikel ini yang dibahas ialah asuransi jiwa
dwiguna contingent terdiri dari dua orang peserta misalkan suami istri yang
mengikuti satu polis. Asuransi jiwa dwiguna merupakan asuransi yang dalam
masa pertanggungan maupun saat berakhirnya masa pertanggungan, uang per-
tanggungan dibayarkan kepada pemegang polis [5, h. 88].

Berdasarkan jumlah tertanggungnya terdapat dua jenis asuransi jiwa, yaitu
asuransi jiwa tunggal dengan jumlah tertanggungnya hanya satu orang dan
asuransi jiwa gabungan dengan jumlah tertanggungnya lebih dari satu orang.
Asuransi jiwa contingent merupakan bagian dari asuransi jiwa gabungan dengan
pembayaran uang pertanggungannya berdasarkan urutan meninggal [9, h. 153].
Asuransi jiwa gabungan dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi jiwa joint life
dan asuransi jiwa last survivor. Asuransi jiwa joint life merupakan asuransi jiwa
gabungan yang pembayaran preminya sampai kematian pertama dari pesertanya,
sedangkan asuransi jiwa last survivor merupakan asuransi jiwa gabungan yang
pembayaran preminya dilakukan sampai kematian terakhir dari pesertanya.

Pada artikel ini ditentukan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna contingent.
Premi tahunan merupakan serangkaian pembayaran yang dilakukan oleh peserta
asuransi kepada perusahaan asuransi setiap setahun sekali dalam batas waktu
sepanjang kontrak asuransi yang telah disepakati. Besarnya premi tahunan di-
dapatkan dengan menentukan terlebih dahulu nilai tunai anuitas dan premi tunggal
menggunakan compound contingent function. Pembayaran premi juga dipengaruhi
oleh faktor diskon, peluang hidup dan peluang meninggal dari peserta asuransi.
Dalam menentukan peluang hidup dan peluang meninggal peserta asuransi
digunakan hukum Gompertz [12].

2. FUNGSI SURVIVAL DAN HUKUM GOMPERTZ

Fungsi survival merupakan fungsi yang menyatakan peluang hidup seseorang yang
dapat bertahan hidup hingga beberapa tahun berikutnya. Jika X merupakan
variabel random kontinu yang menyatakan lamanya hidup peserta asuransi, maka
fungsi survival dapat dinyatakan sebagai berikut [1, h. 52]:

S(x) = P(X > x).
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Definisi 1 [11, h. 86]. 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 < ∞.

Berdasarkan Definisi 1 diperoleh hubungan fungsi survival dengan fungsi
distribusi kumulatif sebagai berikut:

S(x) = 1− F (x).

Pada tahun 1825, Benjamin Gompertz menyatakan hukum mortalita sebagai
berikut [5, h. 55]:

µx = Bcx, dengan B > 0, c > 1, x > 0. (1)

Berdasarkan persamaan (1) percepatan mortalita dari seseorang berusia x+s tahun
dinyatakan dengan

µx+s = Bcx+s. (2)

Konstanta B mewakili tingkat kematian secara umum dan konstanta c merupakan
pertumbuhan spesifik tingkat kematian. Konstanta B dan c dapat diperoleh dengan
[12]

g = e−e
−a
b dan c = e

1
b , (3)

dimana konstanta a dan b yang memenuhi

σ =
π√
6
b dan µ = a− bγ.

Konstanta g, a, dan b merupakan konstanta distribusi Gompertz dengan rata-rata
µ dan standar deviasi σ dan konstanta γ merupakan konstanta bilangan Euler-
Mascheroni yang bernilai konstan yaitu 0,577215664901532 [7].

Peluang hidup dari peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun dalam jangka
waktu t tahun dinotasikan dengan tpx [2, h. 27] yaitu

tpx = e−
∫ t
0 µx+s ds. (4)

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) ke dalam persamaan (4) diperoleh peluang
hidup peserta asuransi jiwa berusia x tahun sampai jangka waktu t tahun berdasar-
kan hukum Gompertz

tpx = gc
x(ct−1). (5)

Peluang hidup asuransi jiwa joint life dinotasikan dengan tpxy [10] dinyatakan
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dalam bentuk

tpxy = tpx tpy. (6)

Dengan mensubstitusikan persamaan (5) untuk usia x dan y tahun diperoleh peluang
hidup peserta asuransi jiwa joint life berdasarkan hukum Gompertz

tpxy = g(c
x+cy)(ct−1). (7)

Hubungan peluang hidup asuransi jiwa joint life dengan peluang hidup asuransi
jiwa last survivor tpxy adalah

tpxy = tpx + tpy − tpxy. (8)

Dengan mensubstitusikan persamaan (5) untuk usia x dan y tahun dan persamaan
(7) ke dalam persamaan (8) diperoleh peluang hidup peserta asuransi jiwa last
survivor berdasarkan hukum Gompertz

tpxy = gc
x(ct−1) + gc

y(ct−1) − g(c
x+cy)(ct−1). (9)

3. ANUITAS HIDUP BERJANGKA BERDASARKAN HUKUM
GOMPERTZ

Nilai suatu anuitas dipengaruhi oleh faktor diskon yang dinotasikan dengan v, yaitu
nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1 satuan yang dibayarkan 1 tahun
kemudian. Faktor diskon dipengaruhi oleh tingkat bunga yang dinotasikan dengan
i. Hubungan antara tingkat bunga dan faktor diskon berdasarkan [5, h. 2] adalah

v =
1

(1 + i)
. (10)

Nilai tunai anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan satu kali pada awal
tahun selama jangka waktu tertentu disebut anuitas hidup awal berjangka
dinotasikan äx:n|, dengan x menyatakan usia dari peserta asuransi jiwa dan n
merupakan jangka waktu tertentu. Menurut Dickson et al. [2, h. 113] anuitas hidup
awal berjangka dinyatakan dengan

äx:n| =
n−1∑
t=0

vttpx. (11)

Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke dalam persamaan (11)
diperoleh anuitas hidup awal berjangka peserta asuransi jiwa berusia x tahun dengan
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jangka waktu n tahun berdasarkan hukum Gompertz sebagai berikut:

äx:n| =
n−1∑
t=0

vtgc
x(ct−1).

Nilai tunai anuitas äxy:n| merupakan nilai tunai anuitas hidup awal berjangka
joint life dari peserta asuransi jiwa yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran
sebesar 1 satuan pembayaran dalam jangka waktu n tahun yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (12)

Dengan mensubstitusikan persamaan (7) ke dalam persamaan (12) diperoleh nilai
tunai anuitas hidup awal berjangka joint life berdasarkan hukum Gompertz sebagai
berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vtg(c
x+cy)(ct−1). (13)

Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka last survivor dari peserta asuransi
jiwa yang berusia x dan y tahun dengan pembayaran sebesar 1 satuan pembayaran
dengan jangka waktu selama n tahun dinotasikan dengan äxy:n| adalah

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (14)

Dengan mensubstitusikan persamaan (9) ke dalam persamaan (14) diperoleh nilai
tunai anuitas hidup awal berjangka last survivor berdasarkan hukum Gompertz
yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vt
(
gc

x(ct−1) + gc
y(ct−1) − g(c

x+cy)(ct−1)
)
. (15)

4. PREMI TAHUNAN ASURANSI JIWA DWIGUNA
CONTINGENT BERDASARKAN HUKUM GOMPERTZ

Asuransi jiwa contingent menggunakan fungsi compound contingent [6, h. 94], yaitu
suatu fungsi yang dipengaruhi oleh urutan meninggal tertunda. Apabila seseorang
berusia x tahun meninggal pada urutan pertama maka nilai kemungkinan seseorang
berusia y tahun hidup dalam jangka waktu t tahun dinotasikan dengan t|q1xy
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dinyatakan dalam [1, h. 291] sebagai berikut:

t|q1xy =
∫ t+1

t
spxy µx+s ds.

Kemudian apabila seseorang berusia x tahun meninggal setelah seseorang
berusia y tahun meninggal dalam jangka waktu t tahun yang dinotasikan dengan

t|q2xy dinyatakan dalam [4, h. 610] sebagai berikut:

t|q2xy =
∫ t+1

t
sqy spx µx+s ds.

Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi jiwa dilakukan secara berkala,
misalnya setiap tahun disebut sebagai premi tahunan. Besarnya premi tahunan dari
asuransi jiwa dipengaruhi oleh nilai premi tunggal. Premi tunggal dari asuransi jiwa
joint life dwiguna yang dinotasikan Axy:n| dinyatakan dengan

Axy:n| = A 1
x̂y:n| + A 1

xy:n|.

Notasi A 1
x̂y:n| merupakan premi tunggal asuransi jiwa joint life berjangka dan A 1

xy:n|
merupakan premi tunggal asuransi jiwa joint life dwiguna murni. Besarnya premi
tunggal asuransi jiwa joint life dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz
adalah

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1

[
µx

µxy

(tpxy − t+1pxy)

]
+

n−1∑
t=0

vt+1

[
µy

µxy

(tpxy − t+1pxy)

]
+ vng(c

x+cy)(cn−1). (16)

Jika peserta berusia x tahun meninggal pertama maka premi tunggal asuransi
jiwa joint life dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz dinyatakan dengan

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1

[
µx

µxy

(tpxy − t+1pxy)

]
+ vngc

x(cn−1). (17)

Jika peserta berusia y tahun meninggal pertama maka premi tunggal asuransi
jiwa joint life dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz dinyatakan dengan

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1

[
µy

µxy

(tpxy − t+1pxy)

]
+ vngc

y(cn−1). (18)

Premi tunggal dari asuransi jiwa last survivor dwiguna dinotasikan dengan Axy:n|
yang dinyatakan sebagai berikut:

Axy:n| = A 1
xy:n| + A 1

xy:n|.
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Notasi A 1
xy:n| merupakan premi tunggal asuransi jiwa last survivor berjangka dan

A 1
xy:n| merupakan premi tunggal asuransi jiwa last survivor dwiguna murni.

Besarnya premi tunggal asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent berdasarkan
hukum Gompertz adalah

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1
[
tpx − t+1px − t|q1xy

]
+

n−1∑
t=0

vt+1
[
tpy − t+1py − t|q 1

xy

]
+ vn

(
gc

x(ct−1) + gc
y(ct−1) − g(c

x+cy)(ct−1)
)
. (19)

Jika peserta berusia x tahun meninggal terakhir maka premi tunggal asuransi
jiwa last survivor dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz dinyatakan
dengan

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1
[
tpx − t+1px − t|q1xy

]
+ vngc

x(cn−1). (20)

Jika peserta berusia y tahun meninggal terakhir maka premi tunggal asuransi
jiwa last survivor dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz dinyatakan
dengan

Axy:n| =
n−1∑
t=0

vt+1
[
tpy − t+1py − t|q 1

xy

]
+ vngc

y(cn−1). (21)

Selanjutnya, premi tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent yang
dinotasikan P 1

xy:n| dengan pembayarannya berlangsung sampai kematian pertama
dari peserta asuransi jiwa dalam jangka waktu n tahun dengan uang pertanggungan
sebesar 1 satuan yaitu

P 1
xy:n| =

Axy:n|

äxy:n|
. (22)

Dengan mensubstitusikan persamaan (16) dan (13) ke dalam persamaan (22)
diperoleh premi tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent berdasarkan
hukum Gompertz sebagai berikut:

P 1
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
µx

µxy
(tpxy − t+1pxy)

]
+
∑n−1

t=0 vt+1
[

µy

µxy
(tpxy − t+1pxy)

]
∑n−1

t=0 vtg(cx+cy)(ct−1)

+
vng(c

x+cy)(cn−1)∑n−1
t=0 vtg(cx+cy)(ct−1)

. (23)

Premi tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent jika seseorang
berusia x tahun meninggal pertama maka kontrak berakhir dinotasikan dengan P 1

xy:n|
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berdasarkan hukum Gompertz yaitu

P 1
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
µx

µxy
(tpxy − t+1pxy)

]
+ vngc

x(cn−1)∑n−1
t=0 vtgcx(ct−1)

. (24)

Premi tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent jika seseorang
berusia y tahun meninggal pertama maka kontrak berakhir dinotasikan dengan P 1

xy:n|
berdasarkan hukum Gompertz yaitu

P 1
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
µy

µxy
(tpxy − t+1pxy)

]
+ vngc

y(cn−1)∑n−1
t=0 vtgcy(ct−1)

. (25)

Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent yang dinotasikan
P 2

xy:n| dengan pembayarannya berlangsung sampai kematian terakhir dari peserta
asuransi jiwa dalam jangka waktu n tahun dengan uang pertanggungan sebesar 1
satuan yaitu

P 2
xy:n| =

Axy:n|

äxy:n|
. (26)

Dengan mensubstitusikan persamaan (19) dan persamaan (15) ke dalam persamaan
(26) diperoleh premi tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent
berdasarkan hukum Gompertz sebagai berikut:

P 2
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
tpx − t+1px − t|q1xy

]
+
∑n−1

t=0 vt+1
[
tpy − t+1py − t|q 1

xy

]∑n−1
t=0 vt (gcx(ct−1) + gcy(ct−1) − g(cx+cy)(ct−1))

+
vn

(
gc

x(ct−1) + gc
y(ct−1) − g(c

x+cy)(ct−1)
)∑n−1

t=0 vt (gcx(ct−1) + gcy(ct−1) − g(cx+cy)(ct−1))
. (27)

Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent jika seseorang
berusia x tahun meninggal terakhir maka kontrak berakhir dinotasikan dengan P 2

xy:n|
berdasarkan hukum Gompertz yaitu

P 2
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
tpx − t+1px − t|q1xy

]
+ vngc

x(cn−1)∑n−1
t=0 vtgcx(ct−1)

. (28)

Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent jika seseorang
berusia y tahun meninggal terakhir maka kontrak berakhir dinotasikan dengan P 2

xy:n|
berdasarkan hukum Gompertz yaitu

P 2
xy:n| =

∑n−1
t=0 vt+1

[
tpy − t+1py − t|q 1

xy

]
+ vngc

y(cn−1)∑n−1
t=0 vtgcy(ct−1)

. (29)

Contoh 1 Seorang wiraswasta yang berusia 38 tahun bersama istrinya yang
berusia 35 tahun ingin mengikuti pogram asuransi jiwa dwiguna contingent dengan
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jangka waktu selama 25 tahun dan uang pertanggungan yang dibayarkan sebesar
Rp.100.000.000,00 dimana nantinya akan diberikan kepada ahli waris dengan tingkat
bunga sebesar 0,05 maka akan ditentukan:

(i) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa joint life dwiguna
contingent berdasarkan hukum Gompertz.

(ii) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa last survivor
dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz.

(iii) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa joint life dwiguna
contingent jika suami meninggal, maka kontrak berakhir berdasarkan hukum
Gompertz.

(iv) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa last survivor
dwiguna contingent jika suami meninggal, maka kontrak berakhir berdasarkan
hukum Gompertz.

(v) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa joint life dwiguna
contingent jika istri meninggal, maka kontrak berakhir berdasarkan hukum
Gompertz.

(vi) Premi tahunan yang dibayarkan menggunakan asuransi jiwa last survivor
dwiguna contingent jika istri meninggal, maka kontrak berakhir berdasarkan
hukum Gompertz.

Dari persoalan diatas diketahui x = 38, y = 35, n = 25, i = 0, 05 dan R =
Rp.100.000.000, 00. Berdasarkan persamaan (3) dengan menggunakan program Ms.
Excel dan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2011 pria dan wanita diperoleh nilai

g = 0, 939205511 dan c = 1, 040282887.

Selanjutnya dengan tingkat bunga 0,05, dari persamaan (10) diperoleh besarnya
faktor diskon sebagai berikut:

v = (1 + i)−1 = 0, 952380952.

Perhitungan persoalan di atas juga diselesaikan dengan menggunakan program Ms.
Excel sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

(i) Berdasarkan persamaan (23) diperoleh P 1
38,35:25| = Rp.3.896.388, 89.

(ii) Berdasarkan persamaan (24) diperoleh P 2
38,35:25| = Rp.2.163.717, 39.

(iii) Berdasarkan persamaan (25) diperoleh P 1
38,35:25| = Rp.2.777.451, 24.

(iv) Berdasarkan persamaan (27) diperoleh P 2
38,35:25| = Rp.1.638.549, 56.

(v) Berdasarkan persamaan (28) diperoleh P 1
38,35:25| = Rp.2.664.580, 26.
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(vi) Berdasarkan persamaan (29) diperoleh P 2
38,35:25| = Rp.1.694.370, 57.

Perbandingan perhitungan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna contingent
berdasarkan hukum Gompertz untuk peserta asuransi berusia 38 dan 35 tahun
dengan masa pertanggungan selama 25 tahun diberikan pada Gambar 1.

(a)

(b) (c)

Gambar 1: Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna contingent berdasarkan hukum
Gompertz. (a) Tanpa ditentukan yang meninggal, (b) Jika suami meninggal, (c)
Jika istri meninggal

5. KESIMPULAN

Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna contingent berdasarkan hukum Gompertz
bergantung pada konstanta distribusi Gompertz, nilai tunai anuitas dan peluang
meninggal bersyarat yaitu pada kondisi ditetapkan peserta berusia x tahun
meninggal dan peserta berusia y tahun meninggal. Nilai tunai anuitas bergantung
pada faktor diskon dan peluang hidup dimana peluang hidup berdasarkan hukum
Gompertz lebih kecil dari peluang hidup tabel mortalita. Selanjutnya premi
tahunan asuransi jiwa joint life dwiguna contingent lebih besar dari pada premi
tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna contingent.
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