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ABSTRACT

This article formulates the term life insurance premium with a uniform assumption
for multiple decrement cases limited by two cases. Premium calculation is obtained
by determining the life annuity first and the single premium value based on uniform
assumptions. Life annuity and annual premiums are settled by first determining the
insurance participant’s probability of exiting for multiple decrement cases. Thus, the
annual life insurance premium is obtained with a uniform assumption for multiple
decrement cases.

Keywords: Uniform assumptions, premium, annuity, multiple decrement

ABSTRAK

Artikel ini merumuskan tentang premi asuransi jiwa berjangka dengan asumsi
uniform untuk kasus multiple decrement yang dibatasi oleh dua kasus.
Perhitungan premi diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu anuitas hidup
dan nilai premi tunggal berdasarkan asumsi uniform. Anuitas hidup dan premi
tahunan diselesaikan dengan terlebih dahulu menentukan peluang keluar peserta
asuransi untuk kasus multiple decrement. Dengan demikian diperoleh premi
tahunan asuransi jiwa dengan uniform untuk kasus multiple decrement.

Kata kunci: Asumsi uniform, premi, anuitas, multiple decrement

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini tidak lepas dari berbagai risiko yang muncul, seperti musibah
atau kecelakaan yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. Jika hal tersebut
terjadi, tentunya akan sangat berdampak buruk pada keluarga, baik secara
emosional maupun finansial. Untuk melindungi keluarga terhadap masalah
keuangan yang dapat timbul, salah satunya yaitu dengan memiliki asuransi jiwa.
Asuransi jiwa merupakan suatu asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah
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uang tertentu atas kematian tertanggung kepada ahli waris atau kepada orang
yang berhak menerimanya. Pembayaran sejumlah uang kepada ahli waris tersebut
sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada
tertanggung berupa uang pertanggungan [1, h. 7]. Ada berbagai macam asuransi,
salah satunya asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka adalah suatu
asuransi apabila pemegang polis mulai disetujuinya kontrak asuransi sampai
dengan jangka waktu tertentu meninggal, maka akan dibayarkan uang
pertanggungan [4, h. 82].

Asuransi jiwa sangat umum dikenal, dan biasanya hanya memiliki satu
penyebab keluarnya peserta asuransi yaitu kematian yang disebut dengan single
decrement. Model produk asuransi jiwa dapat dimodifikasi dengan menambah
penyebab-penyebab lain seperti cacat, tidak sanggup membayar dan lainnya
sehingga asuransi tersebut memiliki lebih dari satu penyebab keluarnya peserta
asuransi yang disebut dengan multiple decrement.

Penambahan penyebab keluarnya peserta asuransi menyebabkan perubahan
dalam pembayaran premi. Premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan
kepada pihak perusahaan asuransi. Berdasarkan cara pembayarannya premi
terbagi dua yaitu premi tunggal dan premi tahunan. Premi tunggal adalah
pembayaran premi asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui,
selanjutnya tidak ada pembayaran lagi [4, h. 69], sedangkan premi tahunan adalah
pembayaran premi yang dilakukan setiap awal tahun [4, h. 106].

Untuk menentukan besarnya premi tahunan diperlukan premi tunggal dan nilai
tunai anuitas yang dipengaruhi oleh peluang keluar peserta asuransi. Dalam
menentukan anuitas, ada berbagai asumsi yang digunakan salah satunya yaitu
dengan asumsi uniform yang diperoleh dari Dickson et al. [3, h. 44] . Asumsi
uniform merupakan bahwa besarnya peluang meninggal dari seluruh peserta
asuransi dianggap sama. Dengan menggunakan asumsi uniform dilanjutkan untuk
menentukan premi.

Artikel ini membahas tentang premi tahunan asuransi jiwa berjangka dengan
menggunakan asumsi uniform untuk kasus multiple decrement yang hanya dibatasi
oleh dua kasus.

2. FUNGSI SURVIVAL DAN ASUMSI UNIFORM

Fungsi survival berhubungan dengan fungsi kepadatan peluang dan fungsi
distribusi, dimana usia seseorang dianggap sebagai variabel random. Fungsi
survival merupakan fungsi kehidupan seeorang yang berusia x tahun bertahan
hidup hingga t tahun berikutnya.

Definisi 1 [10, h. 89] Fungsi f(x) merupakan fungsi kepadatan peluang (pdf ) untuk
variabel random kontinu X, yang didefinisikan pada himpunan bilangan riil, jika

a. f(x) ≥ 0, untuk semua x ∈ R.

b.
∫∞
−∞ f(x) dx = 1.
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c. P(a < X < b) =
∫ b

a
f(x) dx.

Fungsi distribusi kumulatif yang disimbolkan dengan F (x) merupakan fungsi
yang berhubungan dengan fungsi kepadatan peluang. Misalkan X merupakan
variabel random kontinu, fungsi distribusi kumlatif dari variabel random kontinu
X didefinisikan 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 < ∞.

Misalkan T (x) merupakan suatu variabel random kontinu yang menyatakan
waktu hidup yang tersisa dari seseorang yang berusia x tahun dan t merupakan
jangka waktu pertanggungan, sehingga fungsi distribusi kumulatif dari variabel
random T (x) dapat dinyatakan [3, h. 17]

FT (x)(t) = P(T (x) ≤ t), t ≥ 0.

Selanjutnya untuk menentukan fungsi survival dibutuhkan fungsi distribusi
dari fungsi kepadatan peluang. Fungsi survival merupakan fungsi yang
menyatakan seseorang dapat bertahan hidup hingga mencapai usia x tahun yang
dinotasikan dengan S(x). Hubungan fungsi survival dengan fungsi distribusi dapat
dinyatakan sebagai [7, h. 8]

S(x) = 1− F (x). (1)

Fungsi FT (x)(t) menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun akan
meninggal dalam t tahun berikutnya dan dapat dinotasikan dengan tqx.
Berdasarkan persamaan (1) diperoleh hubungan fungsi survival dengan peluang
meninggal seseorang yaitu

ST (x)(t) = 1− tqx.

Fungsi survival menyatakan peluang seseorang dapat bertahan hidup hingga t
tahun berikutnya yang disebut juga dengan peluang hidup yang dinotasikan dengan

tpx. Sehingga hubungan peluang hidup dan peluang meninggal peserta asuransi
dapat dinyatakan sebagai berikut

tpx = 1− tqx.

Dalam menentukan premi dapat digunakan berbagai asumsi. Pada artikel ini
digunakan yaitu asumsi uniform. Pada aktuaria asumsi uniform dinyatakan dengan
peluang keluar seseorang yang berusia x tahun sampai t tahun berikutnya, dengan
0 ≤ t < 1, yang dinotasikan dengan tqx yaitu [3, h. 44]

tqx = tqx.
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Selanjutnya untuk kasus multiple decrement, peluang hidup dan peluang
meninggal peserta asuransi disebut juga dengan peluang bertahan dan peluang
keluar. Misalkan T (x) merupakan lamanya peserta asuransi jiwa yang berusia x
tahun bertahan menjadi peserta asuransi dan J(x) merupakan penyebab peluang
keluar peserta asuransi, maka fungsi kepadatan peluang dari T (x) dan J(x)
dinyatakan dengan fT (x),J(x)(t, j) dan fungsi distribusi kumulatif dinyatakan
dengan FT (x)(t).

Peluang pada kasus j pada interval sebelum t dapat ditulis [2, h. 4]

tq
(j)
x =

∫ s

0

fT (x),J(x)(t, j)dt t ≥ 0, j = 1, 2, ...,m.

Untuk fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi kumulatif pada kasus multiple
decrement dalam aktuaria dapat dinyatakan [1, h. 310]

tq
(τ)
x = FT (x)(t),

dan peluang bertahan total

tp
(τ)
x = P (T (x) > t), (2)

sehingga dari persamaan (2) dapat diperoleh hubungan peluang bertahan total dan
peluang keluar total

tp
(τ)
x = 1− tq

(τ)
x .

Hubungan peluang keluar total dan peluang keluar kasus j dinyatakan [8]

tq
(τ)
x =

m∑
j=1

tq
(j)
x .

Percepatan mortalita untuk semua kasus adalah [1, h. 311]

µ(τ)
x (t) =

1

tp
(τ)
x

d

dt
tq

(τ)
x .

Sedangkan percepatan mortalita untuk kasus j dapat dinyatakan

µ(j)
x (t) =

1

tp
(τ)
x

d

dt
(tq

(j)
x ).

Kasus multiple decrement dapat dinyatakan dalam bentuk kasus single
decrement. Untuk kasus single decrement hanya dipengaruhi satu penyebab
keluarnya peserta asuransi. Pada kasus single decrement, peluang keluar dan
peluang bertahan dari peserta asuransi yang berusia x tahun sampai t tahun dapat
dinyatakan tq

1(j)
x dan tp

1(j)
x .

Hubungan peluang bertahan dan peluang keluar pada kasus single decrement
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dapat dinyatakan sebagai [2, h. 30]

tp
1(j)
x = 1− tq

1(j)
x .

Untuk peluang keluar kasus single decrement pada interval [0,1] dinyatakan [1, h.
321]

q1(j)x =

∫ 1

0
tp

1(j)
x µ(j)

x (t)dt.

Selanjutnya dalam kasus multiple decrement dengan menggunakan asumsi uni-
form, peluang keluar pada interval (x, x+ 1) dinyatakan [1, h. 323]

tq
(j)
x = tq(j)x .

3. PREMI TAHUNAN ASURANSI JIWA DENGAN ASUMSI
UNIFORM UNTUK KASUS MULTIPLE DECREMENT

Pada Futami [4, h. 9] telah dijelaskan bahwa anuitas adalah suatu pembayaran
dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap selang waktu tertentu secara
berkelanjutan. Anuitas dapat digambarkan sebagai suatu deret pembayaran yang
dilakukan oleh peserta asuransi yang berusia x sampai t tahun berikutnya.
Ditinjau dari sisi manfaat kematian yang dibayarkan terdapat model asuransi jiwa
dengan manfaat kematian dibayarkan pada saat kematian (kontinu) dan model
asuransi dengan manfaat kematian yang dibayarkan pada akhir tahun kematian
(diskrit) [9, h. 450]. Pada artikel ini membahas anuitas hidup berjangka kontinu,
sehingga pembayaran dilakukan tergantung hidup mati seseorang dengan manfaat
dibayarkan saat kematian. Dalam perhitungan anuitas dipengaruhi oleh tingkat
bunga (i). Pada bunga majemuk terdapat fungsi v yang disebut dengan faktor
diskon. Adapun hubungan antara tingkat bunga dan faktor diskon berdasarkan
Futami [4, h. 2] dinyatakan sebagai

v =
1

1 + i
.

Terdapat dua jenis tingkat bunga majemuk yaitu tingkat bunga nominal dan
tingkat bunga efektif. Secara akumulasi terdapat hubungan antara tingkat bunga
nominal dan tingkat bunga efektif yaitu [6, h. 18]

1 + i = (1 +
i(n)

n
)n.

Percepatan pembungaan force of interest yang dinotasikan dengan δ dirumuskan
sebagai berikut

δ = ln(1 + i). (3)

Dengan menggunakan percepatan pembungaan force of interest yang dinotasikan
dengan δ, faktor diskon menjadi

v = e−δ. (4)
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Anuitas hidup awal berjangka kontinu dengan jangka waktu pertanggungan n
tahun yang dinotasikan dengan āx:n⌉ dengan tpx menyatakan peluang hidup
seseorang yang berusia x tahun hingga t tahun berikutnya dan v menyatakan
faktor diskon. Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka dari peserta asuransi yang
berusia x tahun dinyatakan dengan [1, h. 135]

āx:n⌉ =

∫ n

0

vttpxdt. (5)

Nilai tunai anuitas hidup awal berjangka pembayaran kontinu pada kasus
multiple decrement dengan tp

(τ)
x merupakan peluang bertahan total dan v

merupakan faktor diskon maka berdasarkan persamaan (5) diperoleh

āx:n⌉ =

∫ n

0

vttp
(τ)
x dt. (6)

Dengan mensunstitusikan persamaan (4) ke dalam persamaan (6) diperoleh

āx:n⌉ =

∫ n

0

e−δt
tp

(τ)
x dt. (7)

Dengan menyelesaikan integral pada persamaan (7) maka nilai tunai anuitas
hidup awal berjangka pembayaran kontinu untuk kasus multiple decrement dengan
jangka n tahun yang dibatasi oleh dua kasus dengan menggunakan asumsi uniform
diperoleh

āx:n⌉ =
1

eδnδ2
(
eδnδ − δ + (q(1)x + q(2)x )(δn+ 1− eδn)

)
. (8)

Sebelum menentukan premi tahunan terlebih dahulu menentukan premi
tunggal. Premi tunggal adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan pada
waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi [4, h. 69].

Premi tunggal asuransi jiwa berjangka kontinu dengan jangka waktu
pertanggungan n tahun dinotasikan dengan Ā1

x:n⌉ dengan tpx menyatakan peluang

hidup seseorang yang berusia x tahun hingga t tahun berikutnya dan µx(t)
merupakan percepatan mortalita seseorang yang berusia x hingga t tahun
berikutnya. Premi tunggal asuransi jiwa berjangka dari peserta asuransi yang
berusia x tahun dinyatakan dengan [3, h. 86]

Ā1
x:n⌉ =

∫ n

0

e−δt
tpxµx(t)dt. (9)

Berdasarkan persamaan (9), premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk kasus

multiple decrement dengan tp
(τ)
x merupakan peluang bertahan total dan µx(t)

merupakan percepatan mortalita total diperoleh

Ā1
x:n⌉ =

∫ n

0

e−δt
tp

(τ)
x µ(τ)

x (t)dt. (10)
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Premi tunggal asuransi jiwa berjangka untuk kasus multiple decrement pada
persamaan (10) dibatasi oleh dua kasus dengan menggunakan asumsi uniform dan
dengan menyelesaikan persamaan integral, maka diperoleh

Ā1
x:n⌉ =

1

eδnδ
((q(1)x + q(2)x )(eδn − 1)). (11)

Berikutnya premi tahunan asuransi jiwa berjangka. Pada artikel ini premi yang
dibahas adalah premi tahunan asuransi jiwa berjangka pembayaran kontinu. Premi
tahunan asuransi jiwa berjangka pembayaran kontinu untuk peserta yang berusia x
tahun dalam jangka pertanggungan n tahun dengan uang pertanggungan sebesar 1
adalah [5]

P̄ 1
x:n⌉ =

Ā1
x:n⌉

āx:n⌉
. (12)

Berdasarkan persamaan (12), premi tahunan asuransi jiwa berjangka
pembayaran kontinu pada kasus multiple decrement untuk peserta yang berusia x
tahun dalam jangka pertanggungan n tahun dengan uang pertanggungan sebesar
R adalah

P̄ 1
x:n⌉ = R

Ā1
x:n⌉

āx:n⌉
. (13)

Jika persamaan (11) dan (8) disubstitusikan ke dalam persamaan (13) maka
diperoleh premi tahunan asuransi jiwa berjangka kontinu untuk kasus multiple
decrement dengan asumsi uniform yang disebabkan oleh dua kasus yaitu
meninggal dunia dan cacat permanen denga jangka waktu pembayaran n tahun

P̄ 1
x:n⌉ =R

1
eδnδ

((q
(1)
x + q

(2)
x )(eδn − 1))

1
eδnδ2

(
eδnδ − δ + (q

(1)
x + q

(2)
x )(δn+ 1− eδn)

) ,
P̄ 1
x:n⌉ =R

δ((q
(1)
x + q

(2)
x )(eδn − 1))

eδnδ − δ + (q
(1)
x + q

(2)
x )(δn+ 1− eδn)

. (14)

Contoh Dari Tabel 1 dan Tabel 2, orang yang berusia 24 tahun dan 35 tahun
mengikuti program asuransi jiwa berjangka selama 15 tahun. Tingkat bunga
sebesar 5% per tahun, dengan uang pertanggungan yang akan diterima oleh ahli
waris masing-masing yaitu sebesar Rp20.000.000,00. Selanjutnya akan ditentukan

Tabel 1: Data peserta asuransi yang masuk pada usia 35 tahun
Tahun x l

(τ)
x d

(1)
x d

(2)
x q

1(1)
x q

1(2)
x q

(1)
x q

(2)
x

2004 24 853 15 23 0,017827893 0,027205781 0,017584994 0,026963658
2005 25 815 6 13 0,007421459 0,016010244 0,007361963 0,01595092
2006 26 796 11 12 0,013924815 0,015181051 0,013819095 0,015075377
2007 27 773 14 9 0,01821817 0,011750099 0,018111255 0,01164295
2008 28 750 6 3 0,008016086 0,004016108 0,008 0,004
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Tabel 2: Data peserta asuransi yang masuk pada usia 35 tahun
Tahun x l

(τ)
x d

(1)
x d

(2)
x q

1(1)
x q

1(2)
x q

(1)
x q

(2)
x

2004 35 554 12 15 0,021961539 0,027376145 0,02166065 0,027075812
2005 36 527 9 12 0,017276398 0,022968614 0,017077799 0,022770398
2006 37 506 8 16 0,016067044 0,031875938 0,015810277 0,031620553
2007 38 482 8 11 0,016790933 0,02301459 0,01659751 0,022821577
2008 39 463 9 8 0,019609473 0,017449771 0,019438445 0,017278618

a. Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 24 tahun.

b. Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 35 tahun.

Dari persoalan tersebut diketahui x = 24 dan x = 35, n = 15, R = Rp20.000.000,00,
i = 5% = 0,05. Dengan menggunakan persamaan (3) dapat ditentukan nilai δ yaitu

δ = ln(1 + i)

= ln(1 + 0.05),

δ =0.048790164.

a. Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 24 tahun

Dengan menggunakan persamaan (8) maka diperoleh anuitas hidup untuk usia
masuk 24 tahun dengan jangka 15 tahun

ā24:15⌉ =
1

eδnδ2
(
eδnδ − δ + (q(1)x + q(2)x )(δn+ 1− eδn)

)
,

=
1

e0,04879016(15)(0, 048790162)
(e0,048790164(15)(0, 04879016)− 0, 04879016

+ (0, 01758499 + 0, 026963658)(0, 04879016(15) + 1− e0,04879016(15))),

ā24:15⌉ =7, 57278655.

Dengan menggunakan persamaan (11) diperoleh nilai premi tunggal asuransi
jiwa berjangka untuk usia masuk 24 tahun dengan jangka 15 tahun

Ā1
24:15⌉ =

1

eδnδ
((q(1)x + q(2)x )(eδn − 1)),

=
1

e(0,0487902)(15)0, 0487902

(
(0, 01758499 + 0, 026963658)(e(0,0487902)(15) − 1)

)
,

Ā1
24:15⌉ =0, 473865775.

Dengan menggunakan persamaan (14) diperoleh nilai premi tahunan asuransi
jiwa berjangka untuk usia masuk 24 tahun dengan jangka 15 tahun

P̄ 1
24:15⌉ = R

Ā1
24:15⌉

ā24:15⌉
,
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P̄ 1
24:15⌉ =Rp20.000.000

0, 473865775

7, 57278655
,

P̄ 1
24:15⌉ =Rp1.251.496, 00.

Jadi besar premi tahunan yang harus dibayar yaitu sebesar Rp1.251.496,00.

Dengan menggunakan Microsoft Excel premi yang harus dibayar oleh peserta
asuransi yang masuk pada usia 24 tahun disajikan pada Tabel 3

Tabel 3: Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 24 tahun.

x āx:15⌉ Ā1
x:n⌉ P̄ 1

x:n⌉
24 7,57278655 0,473865775 Rp1.251.496,00
25 9,002045844 0,247980056 Rp550.941,55
26 8,610594261 0,307351639 Rp713.891,82
27 8,550298914 0,316496653 Rp740.317,17
28 9,795448217 0,12764447 Rp260.619,98

b. Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 35 tahun Dengan
menggunakan persamaan (8) maka diperoleh anuitas hidup untuk usia masuk
35 tahun dengan jangka 15 tahun

ā35:15⌉ =
1

eδnδ2
(
eδnδ − δ + (q(1)x + q(2)x )(δn+ 1− eδn)

)
,

=
1

e0,04879016(15)(0, 048790162)
(e0,04879016(15)(0, 04879016)− 0, 04879016

+ (0, 02166065 + 0.027075812)(0, 04879016(15) + 1− e0,04879016(15))),

ā35:15⌉ =7, 28473036.

Dengan menggunakan persamaan (11) diperoleh nilai premi tunggal asuransi
jiwa berjangka untuk usia masuk 35 tahun dengan jangka 15 tahun

Ā1
35:15⌉ =

1

eδnδ
((q(1)x + q(2)x )(eδn − 1)),

=
1

e(0,04879016)(15)0, 0487902

(
(0, 021661 + 0, 027075812)e(0,0487902)(15) − 1)

)
,

Ā1
35:15⌉ =0, 518411674.

Dengan menggunakan persamaan (14) dapat ditentukan nilai premi tahunan
asuransi jiwa berjangka untuk usia masuk 35 tahun dengan jangka 15 tahun

P̄ 1
35:15⌉ = R

Ā1
35:15⌉

ā35:15⌉
,
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P̄ 1
35:15⌉ =Rp.20.000.000

0, 518411674

7, 28473036
,

P̄ 1
35:15⌉ =Rp1.423.283, 08.

Jadi besar premi tahunan yang harus dibayar yaitu sebesar Rp1.423.283,08.

Dengan menggunakan Microsoft Excel premi yang harus dibayar oleh peserta
asuransi yang masuk pada usia 35 tahun disajikan dalam Tabel 4

Tabel 4: Premi untuk peserta asuransi yang masuk pada usia 35 tahun.

x ā35:15⌉ Ā1
x:n⌉ P̄ 1

x:n⌉
35 7,28473036 0,518411674 Rp1.423.283,08
36 7,842380587 0,423866844 Rp1.080.964,74
37 7,310590501 0,50452361 Rp1.380.254,06
38 7,872475205 0,419302384 Rp1.065.236,45
39 8,061975287 0,390560848 Rp968.896,17

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa semakin besar anuitas maka
semakin kecil premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa,
anuitas hidup dipengaruhi oleh peluang keluar peserta asuransi dan tingkat bunga.
Tingkat bunga yang digunakan yaitu tingkat bunga nominal yang frekuensi
pembayarannya tak hingga sehingga terjadi perhitungan secara kontinu dan
anuitas yang dihasilkan yaitu anuitas hidup pembayaran kontinu. Asumsi uniform
juga mempengaruhi besarnya anuitas hidup pembayaran kontinu.

Selanjutnya premi tahunan yang dibayarkan oleh peserta asuransi dipengaruhi
oleh anuitas dan premi tunggal. Premi tunggal juga dipengaruhi oleh tingkat
bunga dan peluang keluar peserta asuransi. Semakin kecil peluang keluar peserta
asuransi maka semakin kecil pula premi yang harus dibayarkan. Asumsi uniform
juga mempengaruhi besarnya premi tahunan yang harus dibayarkan. Besarnya
uang pertanggungan yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli
waris juga mempengaruhi besarnya premi tahunan.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hasriati,
M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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