
CADANGAN ZILLMER ASURANSI JIWA

LAST SURVIVOR DWIGUNA DENGAN

HUKUM MAKEHAM

KARYA ILMIAH

OLEH

NISATUL ARIFA S
NIM. 1603123352

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2020



CADANGAN ZILLMER ASURANSI JIWA
LAST SURVIVOR DWIGUNA DENGAN

HUKUM MAKEHAM

Nisatul Arifa S

Mahasiswa Program Studi S1 Matematika
Jurusan Matematika

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

arifanisatul@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses Zillmer’s reserve of last survivor endowment life insurance.
Zillmer’s reserve is modified reserve calculation using prospective reserve and the
size of Zillmer’s rate. Last survivor is life insurance of two person who are x years
and y years old with a condition that premium is payed until the last death of
insurance clients. This reserve is obtained by determining the single premium,
annual premium, and life annuity. The calculation uses Makeham’s law.

Keywords: Zillmer’s reserve, prospective reserve, last survivor status, Makeham’s
law

ABSTRAK

Artikel ini membahas cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor dwiguna.
Cadangan Zillmer merupakan suatu perhitungan cadangan premi modifikasi
dengan menggunakan cadangan prospektif dan tingkat Zillmer. Asuransi jiwa last
survivor dwiguna merupakan asuransi jiwa gabungan dari dua orang peserta
asuransi yang berusia x tahun dan y tahun dengan ketentuan premi dibayarkan
sampai kematian terakhir dari pesertanya. Cadangan ini diperoleh dengan
menentukan premi tunggal, premi tahunan, dan anuitas hidup. Perhitungan ini
menggunakan hukum Makeham.

Kata kunci: Cadangan Zillmer, cadangan prospektif, status last survivor, hukum
Makeham
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1. PENDAHULUAN

Salah satu cara meminimalkan risiko adalah dengan mengikut sertakan diri dalam
program asuransi [7]. Asuransi jiwa adalah janji perusahaan asuransi kepada
nasabahnya bahwa apabila nasabah mengalami resiko kematian, perusahaan
asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari
nasabah sesuai kontrak atau polis asuransi [10]. Asuransi jiwa last survivor
merupakan asuransi jiwa yang setidaknya ada satu anggota yang masih hidup dan
akan diberikan uang pertanggungannya setelah kematian terakhir dari anggotanya
[1, h. 268]. Notasi dari asuransi jiwa last survivor adalah xy [9, h. 146].

Besarnya uang yang ada pada perusahaan dalam jangka waktu pertanggungan
disebut dengan cadangan [5, h. 123]. Berdasarkan cara perhitungannya cadangan
dibagi dua macam, yaitu cadangan retrospektif dan cadangan prospektif.
Cadangan prospektif adalah perhitungan cadangan dengan berdasarkan nilai
sekarang dari semua pengeluaran diwaktu yang akan datang dikurangi dengan nilai
sekarang total pendapatan diwaktu yang akan datang untuk setiap polis [5, h.
123]. Cadangan Zillmer merupakan cadangan modifikasi yang perhitungannya
menggunakan cadangan prospektif dan tingkat Zillmer sebesar α.

Pada artikel ini ditentukan cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor
dwiguna. Cadangan Zillmer didapatkan dari perhitungan premi yang dibayarkan
oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dalam batas waktu yang telah
disepakati. Besarnya premi tahunan didapatkan dengan menentukan terlebih
dahulu nilai tunai anuitas dan premi tunggal asuransi jiwa last survivor.
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 Makeham [3], [5, h. 55], dan
[8, h. 88].

2. FUNGSI SURVIVAL DAN HUKUM MAKEHAM

William Matthew Makeham seorang ahli matematika asal Inggris. Makeham
memodifikasi model hukum Gompertz dengan menambahkan konstanta positif
yang mencakup penyebab kematian yang tidak tergantung pada usia saja, seperti
kecelakaan [4, h. 174]. Pada tahun 1860 Makeham mengemukakan sebuah teori
hukum mortalita [3], [5, h. 55], dan [8, h. 23] sebagai berikut :

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

Dimana konstanta A merupakan konstanta positif yang mencakup penyebab kema-
tian dan tidak bergantung pada usia saja kemudian konstanta B mewakili tingkat
kematian secara umum serta konstanta c merupakan pertumbuhan spesifik tingkat
kematian. Konstanta A, B, dan c dapat diperoleh dari

−A = ln s, −B/ ln, dan c = ln g (2)
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Peluang hidup seorang peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun dapat berta-
han hidup hingga t tahun yang dinotasikan dengan tpx yaitu

tpx = e−
∫ t
0 µ(x+n)dn. (3)

Berdasarkan persamaan (1), dan persamaan (3) diperoleh peluang hidup seorang
peserta asuransi jiwa yang berusia x tahun dapat bertahan hidup hingga t tahun
kemudian berdasarkan hukum Makeham

tpx = st gc
x(ct−1). (4)

Peluang hidup asuransi jiwa last survivor yaitu peluang peserta asuransi jiwa
setidaknya satu orang diantara peserta yang berusia x tahun dan y tahun tetap
hidup dalam jangka waktu t tahun yang dinotasikan dengan tpxy yaitu

tpxy = tpx + tpy − tpxy. (5)

Dengan mensubstitusikan persamaan (4) untuk usia x dan y tahun ke dalam
persamaan (5) diperoleh peluang hidup peserta asuransi jiwa last survivor
berdasarkan hukum Makeham

tpxy = st gc
x(ct−1) + st gc

y(ct−1) − s2t g(c
x+cy)(ct−1). (6)

3. ANUITAS HIDUP DENGAN HUKUM MAKEHAM

Dalam perhitungan anuitas hidup sangat dipengaruhi oleh faktor diskon yang
dinotasikan dengan v. Faktor diskon dipengaruhi oleh tingkat bunga yang
dinotasikan dengan i. Adapun hubungan antara tingkat bunga dan faktor diskon
yaitu [5, h. 2]

v =
1

1 + i
. (7)

Pada artikel ini, anuitas yang digunakan adalah anuitas hidup awal berjangka.
Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka dari peserta asuransi yang berusia x dalam
jangka waktu n− 1 tahun dengan besar pembayaran sebesar 1 satuan pembayaran
[2, h. 113] dinotasikan dengan äx:n|. Nilai anuitas hidup awal last survivor berjangka
yang dinotasikan dengan äxy:n| dapat dinyatakan sebagai berikut:

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vttpxy. (8)

3



Nilai anuitas hidup awal last survivor berjangka dengan hukum Makeham yaitu

äxy:n| =
n−1∑
t=0

vt
(
st gc

x(ct−1) + st gc
y(ct−1) − s2tg(c

x+cy)(ct−1)
)
. (9)

Nilai anuitas hidup awal last survivor berjangka untuk usia (x + j) tahun dan
(y + j) tahun dengan hukum Makeham yaitu

äx+j,y+j:h−j| =

(h−j)−1∑
t=0

vt
(
stgc

(x+j)(ct−1) + stgc
(y+j)(ct−1) − s2tg(c

x+j+cy+j)(ct−1)
)
. (10)

4. CADANGAN ZILLMER ASURANSI JIWA LAST SURVIVOR
DWIGUNA DENGAN HUKUM MAKEHAM

Periode pembayaran untuk premi asuransi jiwa ada beberapa macam,
diantaranya premi tunggal, premi tahunan, dan premi pecahan. Premi tahunan
asuransi jiwa last survivor dwiguna masa pertanggungan asuransi selama n tahun
dinotasikan dengan Pxy:n| yang dinyatakan dalam [6, h. 78] sebagai berikut:

Pxy:n| =
Axy:n|

äxy:n|
. (11)

Premi tahunan asuransi jiwa last survivor dwiguna berdasarkan hukum Makeham
sebagai berikut:

Pxy:n| =
1− d

∑(n−j)−1
t=0 vt

(
stgc

(x+j)(ct−1) + stgc
(y+j)(ct−1) − s2tg(c

x+j+cy+j)(ct−1)
)

∑(n−j)−1
t=0 vt

(
stgc(x+j)(ct−1) + stgc(y+j)(ct−1) − s2tg(cx+j+cy+j)(ct−1)

) .

(12)

Cadangan merupakan besarnya uang pertanggungan yang ada pada
perusahaan asuransi dalam jangka waktu pertanggungan [5, h. 123]. Berdasarkan
cara perhitungannya cadangan dibagi menjadi dua macam, yaitu cadangan
prospektif dan cadangan retrospektif. Cadangan prospektif yaitu perhitungan
cadangan berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran diwaktu yang akan
datang dikurangi dengan nilai sekarang dari total pendapatan diwaktu yang akan
datang untuk pemegang polis.

Cadangan prospektif dari asuransi jiwa last survivor dwiguna dapat ditentukan
dengan cara sebagai berikut [6, h. 78]:

(i) Kedua peserta asuransi hidup sampai akhir tahun polis

jVxy:n| = 1−
äx+j,y+j:n−j|

äxy:n|
. (13)
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Dari persamaan (13) diperoleh cadangan prospektif asuransi jiwa last survivor
dwiguna dengan hukum Makeham sebagai berikut:

jVxy:n| = 1−

∑(n−j)−1
t=0 vt

(
stgc

(x+j)(ct−1) + stgc
(y+j)(ct−1) − s2tg(c

x+j+cy+j)(ct−1)
)

∑n−1
t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2tg(cx+cy)(ct−1))

.

(14)

(ii) Pada waktu x hidup dan y meninggal

jVx:n| = 1−
äx+j:n−j|

äxy:n|
. (15)

Selanjutnya berdasarkan persamaan (15) diperoleh cadangan prospektif
asuransi jiwa last survivor dwiguna dengan hukum Makeham sebagai
berikut:

jVx:n| = 1−
∑(n−j)−1

t=0 vtstgc
(x+j)(ct−1)∑n−1

t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2t g(cx+cy)(ct−1))
. (16)

(iii) Pada waktu y hidup dan x meninggal

jVy:n| = 1−
äy+j:n−j|

äxy:n|
. (17)

Selanjutnya persamaan (17) diperoleh cadangan prospektif asuransi jiwa last
survivor dwiguna dengan hukum Makeham sebagai berikut:

jVy:n| = 1−
∑(n−j)−1

t=0 vtstgc
(y+j)(ct−1)∑n−1

t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2t g(cx+cy)(ct−1))
. (18)

Pada kenyataannya perusahaan asuransi memerlukan biaya tambahan. Salah
satu metode perhitungan cadangan yang melibatkan biaya dalam perhitungannya
adalah metode cadangan Zillmer. Cadangan Zillmer merupakan cadangan premi
modifikasi yang perhitungannya menggunakan cadangan prospektif dan tingkat
Zillmer sebesar α. Menurut Zillmer [6, h. 11] loading dari selisih premi kotor dan
premi bersih pada tahun polis ke-1 lebih besar dari loading standard, sehingga
perlu dicari cara agar loading tersebut menjadi lebih kecil dari loading standard.
Pada skripsi ini nilai tingkat Zillmer yang dinotasikan dengan α dimisalkan sebesar
0,025.

P1 dan P2 merupakan premi modifikasi, dengan h merupakan waktu Zillmer dan
α merupakan tingkat Zillmer sehingga P1 < Px:n| < P2, diperoleh

P2 − P1 = α (19)
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Total pendapatan premi selama jangka waktu pertanggungan tetap sebesar Px:n|
yang berubah hanyalah proses pengumpulan premi bersih, sehingga untuk nilai P1

dan P2 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut [6, h. 12]:

P2 = Pxy:n| +
α

äxy:h|
. (20)

Selanjutnya persamaan (20) disubstitusikan ke dalam persamaan (19) sehingga
diperoleh

P1 = Pxy:n| − α

(
1− 1

äxy:h|

)
. (21)

Kemudian P1 dan P2 digunakan dalam perhitungan cadangan dengan metode
prospektif. Cadangan Zillmer untuk peserta asuransi yang berusia x tahun dengan
waktu Zillmer selama h tahun yang dinotasikan dengan jV

hz
x:x| dimana 1 ≤ j ≤ h.

Jika waktu Zillmer h lebih pendek dari jangka waktu pertanggungan n atau (h < n)
disebut Zillmer jangka pendek, sedangkan jika waktu Zillmer h sama dengan jangka
waktu pertanggungan n atau (h = n) disebut Zillmer penuh [6, h. 12].

(i) Kedua peserta asuransi hidup sampai akhir tahun polis
Besarnya cadangan Zillmer dari asuransi jiwa last survivor dwiguna dalam [6,
h. 12] sebagai berikut:

jV
hz
xy:n| = jVxy:n| −

α

äxy:h|
äx+j,y+j:h−j|. (22)

Berdasarkan persamaan (22) cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor
dwiguna pada saat x masih hidup dan y hidup dengan hukum Makeham
sebagai berikut:

jV
hz
xy:n| = 1−

∑(n−j)−1
t=0 vt

(
stgc

(x+j)(ct−1) + stgc
(y+j)(ct−1) − s2tg(c

x+j+cy+j)(ct−1)
)

∑n−1
t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2tg(cx+cy)(ct−1))

−

(
α∑n−1

t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2tg(cx+cy)(ct−1))

)
(n−j)−1∑

t=0

vt
(
stgc

(x+j)(ct−1) + stgc
(y+j)(ct−1) − s2tg(c

x+j+cy+j)(ct−1)
)
.

(23)

(ii) Pada waktu x hidup dan y meninggal
Cadangan Zillmer dari asuransi jiwa last survivor dwiguna untuk x hidup dan
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y meninggal dunia dinyatakan sebagai berikut:

jV
hz
x:n| =j Vx:n| −

α

äx:h|
äx+j:h−j|. (24)

Kemudian dari persamaa (24) diperoleh cadangan Zillmer asuransi jiwa dwi-
guna pada saat x masih hidup dan y meninggal dunia dengan hukum Make-
ham sebagai berikut:

jV
hz
x:n| = 1−

∑(n−j)−1
t=0 vtstgc

(x+j)(ct−1)∑n−1
t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2t g(cx+cy)(ct−1))

−

(
α∑n−1

t=0 vtstgcx(ct−1)

)
(n−j)−1∑

t=0

vtstgc
(x+j)(ct−1). (25)

(iii) Pada waktu y hidup dan x meninggal
Cadangan Zillmer dari asuransi jiwa last survivor dwiguna untuk y hidup dan
x meninggal dunia dinyatakan sebagai berikut:

jV
hz
y:n| =j Vy:n| −

α

äy:h|
äy+j:h−j|. (26)

Kemudian dari persamaa (26) diperoleh cadangan Zillmer asuransi jiwa dwi-
guna pada saat y masih hidup dan x meninggal dunia dengan hukum Make-
ham sebagai berikut:

jV
hz
y:n| = 1−

∑(n−j)−1
t=0 vtstgc

(y+j)(ct−1)∑n−1
t=0 vt ( st gcx(ct−1) + st gcy(ct−1) − s2t g(cx+cy)(ct−1))

−

(
α∑n−1

t=0 vtstgcy(ct−1)

)
(n−j)−1∑

t=0

vtstgc
(y+j)(ct−1)

. (27)

Contoh 1 Seseorang karyawan swasta yang berusia 45 tahun bersama istrinya yang
berusia 40 tahun ingin mengikuti program asuransi jiwa last survivor dengan masa
pertanggungan selama 10 tahun dan usia pertanggungan yang diberikan kepada ahli
waris sebesar Rp100.000.000. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 0,025, tingkat
Zillmer 0,025 dan waktu Zillmer selama 5 tahun maka tentukan cadangan Zillmer
asuransi jiwa last survivor dwiguna dengan kasus berikut:

(i) Apabila kedua peserta asuransi hidup sampai akhir tahun polis

(ii) Pada waktu karyawan swasta masih hidup dan istrinya meninggal dunia

(iii) Pada waktu karyawan swasta meninggal dunia dan istrinya masih hidup

Berdasarkan contoh soal di atas dapat diketahui: x = 45, y = 40, n = 10, α= 0,025,
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i = 0,025, R = 100.000.000, h = 5. Dengan menggunakan persamaan (7) diperoleh

v =
1

1 + 0, 025
= 0, 975609756.

Berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011, dapat ditentukan nilai
σ dan µ dari distribusi Gompertz menggunakan Microsoft Excel yaitu
σ = 32, 475631890 dan µ = 55, 5 sehingga diperoleh

g = 0, 939016424 dan c = 1, 044744938.

Untuk konstanta A = 0, 005 dimana A = − ln s sehingga diperoleh

s = 0, 995012479.

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

(i) Berdasarkan persamaan (23) diperoleh 0V45;40:10|
(5z) = −2.500.000.

(ii) Berdasarkan persamaan (25) diperoleh 0V
5z
45:10| = 4.228.832, 52.

(iii) Berdasarkan persamaan (27) diperoleh 0V
5z
40:10| = 3.069.889, 88.

Perhitungan lengkap untuk cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor dwiguna
dari peserta asuransi jiwa yang berusia 45 tahun dan 40 tahun dengan waktu Zillmer
selama h = 5 tahun pada tahun ke-j, untuk ketiga kasus di atas disajikan dalam
Tabel 1.

Tabel 1: Cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor dwiguna dengan hukumMake-
ham

Tahun C. Zillmer (Rp) C. Zillmer (Rp) C. Zillmer (Rp)

t tV
(hz)
xy:n| tV

(hz)
x:n| tV

(hz)
y:n|

0 -2500000 4228832,52 3069889,88

1 6805290,68 12415511,02 11492974,43

2 16867240,98 21002205,65 20206874,62

3 27231679,50 29857952,75 29230514,99

4 36289462,76 39057213,68 38584555,24

5 46662175,39 48625988,13 48291572,84

6 56778079,07 58025698,76 57813918,10

7 67167362,52 67828522,27 67716685,63

8 77833311,77 78067131,13 78027732,49

9 88777636,37 88777636,37 88777636,37
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Gambar 1: Cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor dwiguna dengan hukum
Makeham

Dari ilustrasi pada Gambar 1 dapat dilihat grafik cadangan Zillmer dengan
hukum Makeham pada tahun pertama untuk kasus x dan y masih tetap hidup
sampai akhir polis cadangan bernilai-Rp2.500.000, pada kasus x meninggal duluan
cadangan bernilai Rp4.228.832,52 dan pada kasus y meninggal duluan cadangan
bernilai Rp3.069.889,88. Setiap tahunnya nilai cadangan mengalami peningkatan
dan pada tahun terakhir cadangan Zillmer dengan hukum Makeham untuk ketiga
kasus bernilai sama yaitu Rp88.777.636,37.

5. KESIMPULAN

Dalam menentukan anuitas hidup berjangka pada asuransi jiwa last survivor
dengan hukum Makeham dipengaruhi oleh faktor diskon dan peluang hidup.
Peluang hidup status last survivor lebih besar dibandingkan dengan status
perorangan, mengakibatkan anuitas hidup berjangka pada asuransi jiwa last
survivor dengan hukum Makeham lebih besar dibandingkan asuransi jiwa hidup
berjangka untuk status perorangan yang dihitung masing-masing dengan masa
pertanggungan dan usia yang sama.

Premi tahunan untuk asuransi jiwa last survivor dengan hukum Makeham lebih
kecil dibandingkan dengan premi tahunan status perorangan, hal ini dikarenakan
semakin besar anuitas hidup maka semakin kecil premi tahunan. Dalam cadangan
Zillmer digunakan cadangan prospektif dan premi modifikasi P1 dan P2 serta tingkat
Zillmer yaitu α. Besarnya cadangan Zillmer asuransi jiwa last survivor dwiguna
dengan hukum Makeham pada akhir tahun untuk ketiga kasus adalah sama.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hasriati,
M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan artikel
ini. Atas bantuan dari beliau penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
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